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z życia Uczelni

Rektor Uniwersytetu Rolniczego powołany
w skład Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju
Warszawa, 22 czerwca 2021 r.
22 czerwca minister rozwoju, pracy
i technologii Jarosław Gowin powołał
dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof.
URK – rektora Uniwersytetu Rolniczego na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju.
Rada jest organem pomocniczym
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
odpowiedzialnym za identyfikowanie
i analizowanie zagadnień związanych

z realizacją Planu dla pracy i rozwoju,
opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych
i organizacyjnych wpisujących się w tenże plan, inicjowanie i koordynowanie
współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji planu, podejmowanie działań
mających na celu popularyzację wiedzy
o Planie.

Plan dla pracy i rozwoju jest odpowiedzią rządu na obecny kryzys i zakłada szeroko rozumianą pomoc dla
przedsiębiorstw i pracowników, a także
reformy i rozwój polskiej gospodarki
w kolejnych latach.
W skład rady wchodzą 32 osoby, przewodniczącą jest dr Anna Budzanowska.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Żywności
Kraków, 6 lipca 2021 r.
6 lipca na Wydziale Technologii Żywności oraz Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
odbyła się uroczystość wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.
Umowa dotycząca budowy obiektu
została podpisana przez Uniwersytet
Rolniczy z firmą Warbud SA w sierpniu
zeszłego roku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 29 stycznia
2023 r. Projekt obejmuje zaprojektowa-

nie i wybudowanie obiektu, a następnie
wyposażenie go w niezbędny sprzęt i
aparaturę. Zgodnie z umową Centrum
powinno zostać oddane do użytkowania
do 31 sierpnia 2022 r.
W wydarzeniu – oprócz władz Uczelni z rektorem, dr. hab. inż. Sylwestrem
Taborem, prof. URK – udział wzięło
wielu znamienitych gości, m.in.: Piotr
Ćwik – sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, Anna Budzanowska –
przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy
i Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, Pracy

4

i Technologii), Łukasz Kmita – wojewoda małopolski, Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
Jerzy Muzyk – II zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa ds. zrównoważonego
rozwoju.
Jak podkreślił podczas uroczystości dr
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
– rektor Uniwersytetu Rolniczego,
„Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności wznoszone jest na solidnych fundamentach,
które stanowią osiągnięcia naukowców

z życia Uczelni
Od lewej: Anna Budzanowska – przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), Łukasz Smółka
– wicemarszałek województwa małopolskiego, Piotr Ćwik – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK –
rektor Uniwersytetu Rolniczego i Łukasz Kmita – wojewoda małopolski

i studentów UR, współpraca z gospodarką oraz zaufanie do marki, jaką jest
Uniwersytet Rolniczy”. Zwrócił uwagę,
że w Małopolsce mamy rozdrobnione
rolnictwo i dużą liczbę małych przedsiębiorstw produkujących żywność. Firmy
te nie dysponują własnymi laboratoriami, w których można by testować nowe
produkty.
Piotr Ćwik – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP w swoim wystąpieniu pogratulował imponującego rozwoju UR. Podkreślił też, że powstający
budynek doskonale wpisuje się w ważny
trend w polskim rolnictwie. Odczytał też
list od Prezydenta RP, którego fragment
brzmi: „Żywność ma znaczenie strategiczne, a jej krajowa produkcja zapewnia

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita
zauważył, że uroczystość pokazuje, jak
mocno Uniwersytet Rolniczy podąża za
trendami, które w naszym społeczeństwie są coraz ważniejsze. Bezpieczna,
zdrowa żywność stała się czymś oczekiwanym, czymś, na co zwracamy ogromną uwagę, a projekty UR przyczyniają
się do umocnienia roli Krakowa i Małopolski jako wiodącego regionu nie tylko
w edukacji.
Widocznym jest – mówił w swym
wystąpieniu wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka
– jak Uniwersytet Rolniczy rozwija się
w skali kraju i w skali Europy, a Centrum
Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Żywności to wizytówka

Polakom bezpieczeństwo i dobrobyt. Dostępność płodów rolniczych o wysokiej
jakości i ekologiczne technologie wytwarzania sprawiają, że polskie towary cieszą
się popularnością także za granicą, a ich
eksport stanowi duży wkład w bilans
handlowy.
Z kolei dr Anna Budzanowska –
przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy
i Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) podkreślała, że wzrasta
świadomość dotycząca produktów żywnościowych, a pandemia pokazała, że nauka jest podstawą rozwoju oraz ochrony
i bezpieczeństwa, a bez odpowiedniego
zaplecza infrastrukturalnego, jakie właśnie powstaje, Polska nie będzie w stanie
się rozwijać.
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żywności w ich poszukiwaniach coraz
wyższej jakości produktów.
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk również pogratulował
rektorowi tak potrzebnej inwestycji. Jak
podkreślił, powstanie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności doskonale wpisuje się
w strategię rozwoju miasta i stanowi ważny element tworzenia jego marki.

Akt erekcyjny podpisuje prof. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego

Małopolski. Przekazał też list skierowany przez marszałka Witolda Kozłowskiego do rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Oto jego
fragment: „Dzisiejsza uroczystość to
z pewnością kolejny ważny krok na
drodze rozwoju Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ale to także waż-

ny dzień dla małopolskiego rolnictwa,
dla całego sektora rolno-spożywczego
w naszym regionie. Nie mam wątpliwości, że już niebawem aktywna działalność nowoczesnego Centrum Innowacji
oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej
Żywności stanie się mocnym wsparciem
dla naszych regionalnych producentów

Anna Budzanowska – przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii) uczestniczy w uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego
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O PROJEKCIE
Projekt „Budowa Centrum Innowacji
oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Umowa
o dofinasowanie projektu została zawarta
7 października 2019 r. Koszty całkowite projektu wynoszą 65 428 300,79 zł,
w tym dofinansowanie 39 933 878,77 zł.
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności ma być
ośrodkiem z najnowocześniejszą w Polsce
Południowej infrastrukturą. Celem jego
działalności będzie prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością i metodami
jej wytwarzania, dzięki którym możliwe
będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii na polski
rynek przetwórstwa rolno-spożywczego,
zmierzających do:
• produkcji żywności bezpiecznej o wysokiej jakości i walorach prozdrowotnych,
• zapewnienia ekologii produkcji (minimalizacja ilości produktów ubocznych
i odpadów, zmniejszenie zużycia energii
i wody, ochrona środowiska naturalnego),
• wzrostu konkurencyjności polskiej
żywności i całego sektora spożywczego.
Badania realizowane w części gospodarczej i niegospodarczej Centrum
będą obejmować następujące obszary
badawcze:
• nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które
umożliwiają poprawę wartości odżywczej

z życia Uczelni

żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów;
• nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności;
• żywność ekologiczna i regionalna;
• produkty projektowane o określonych
cechach żywieniowych i zdrowotnych
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna
oraz żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego;
• przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.
W obiekcie znajdą się m. in.: linie produkcyjne (piekarsko-ciastkarska wraz
z magazynem i młynem, mięsa wraz
z magazynem, ryb, a także do produkcji
soków, napojów i win z leżakownią i magazynem, a także mleka z magazynem),
minibrowar ze śrutownią, magazynem
i leżakownią piw, specjalistyczne pracownie (sensoryczna z przygotowalnią,
gastronomiczna, nutrigenomiki, proteomiki, histologiczna, komórek pierwotnych, wysokospecjalistycznych technik
analitycznych, HPLC MS-MS) i labo-

Wizualizacja Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

surowców i produktów, przechowalnicze, automatyzacji procesów technologicznych, bioreaktory) oraz pomieszczenia urządzeń modułowych.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

ratoria (mikrobiologiczne, analityczne,
technologii przetwarzania odpadów,
fizycznych modyfikacji, suszarnicze
i odzyskania substancji prozdrowotnych,
ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania

Rektor UR członkiem Rady ds. Produktów
Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego
Kraków, 2 sierpnia 2021 r.
2 sierpnia br. rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, został powołany
w skład Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, która
stanowi organ opiniodawczo-doradczy
Marszałka Województwa Małopolskiego.
Rada odgrywa ważną rolę w kultywowaniu i promocji dziedzictwa kulinarnego
Małopolski. Jej zadania skupiają się m.in.
na poddawaniu ocenie wniosków o wpis

na Listę Produktów Tradycyjnych w zakresie spełnienia przez produkt rolny,
środek spożywczy lub napój spirytusowy
określonych ustawowo wymagań.
Dodatkowo rada ocenia wnioski o przyznanie lub odnowienie członkostwa
w sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska, a także sporządza listy podmiotów rekomendowanych do przyznania
lub odnowienia członkostwa w sieci
i opiniuje sprawy związane z produktami

tradycyjnymi i siecią. Jest to szczególnie
ważne zadanie, gdyż produkty regionalne
i tradycyjne, podtrzymujące dziedzictwo
małopolskiej wsi oraz aktywizujące pozarolniczo obszary wiejskie województwa,
aby mogły być uznane przez Komisję Europejską, muszą być poddane odpowiednim procedurom związanym z prawną
ochroną na poziomie wspólnotowym.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska
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Naukowcy UR powołani w skład Rady
Naukowej Instytutu Zootechniki PIB
Kraków, 13 września 2021 r.
rektora 13 września napisał: „Jestem przekonany, że Pana wiedza i doświadczenie
zawodowe dobrze przysłużą się naszemu
Instytutowi i zaowocują umocnieniem jego
pozycji i prestiżu w środowisku naukowym,
jak również rozwojem kadry naukowej”.
Na członków Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB na kadencję 2021–

Rektor Uniwersytetu Rolniczego – dr
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK,
został powołany przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Grzegorza Pudę w skład
Rady Naukowej Instytutu Zootechniki
PIB w Balicach.
Dr Krzysztof Duda – dyrektor Instytutu w liście gratulacyjnym przesłanym do

2025 minister rolnictwa i rozwoju wsi
powołał także dwóch naukowców UR:
prof. dr. hab. inż. Zygmunta Kowalskiego oraz dr. hab. inż. Pawła Górkę,
prof. URK.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

Uniwersyteckie Święto Plonów
Prusy, 18 września 2021 r.
18 września w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu
Rolniczego w Prusach odbyły się dożynki uniwersyteckie z udziałem JM
prof. Sylwestra Tabora – rektora UR,
Wojciecha Kozaka – radnego Województwa Małopolskiego, Adama Czekaja – współwłaściciela firmy Admet
z Nowego Brzeska, dziekanów: prof.
Czesława Klocka (Wydział Hodowli i
Biologii Zwierząt) i prof. Bogdana Kuliga (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny),
a także Elżbiety Koniecznej – sołtys
Prus i pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Prusach, które uwiły piękny wieniec
dożynkowy. Bochen chleba dożynkowego (oraz bochenki dla wszystkich uczestników) wypiekła piekarnia Złoty Kłos
w Dobczycach, zaś przepyszne zakąski
przekazała firma Cedrob z Niepołomic.
Artystyczną oprawę uroczystości zapewniła jak zawsze kapela Maszkowiacy.

Mgr inż. Jerzy Jaskiernia – kierownik RGD w Prusach przekazuje JM prof. Sylwestrowi Taborowi
dożynkowy bochen
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Kierownik RGD – mgr inż. Jerzy
Jaskiernia przedstawił działanie gospodarstwa w pandemicznym i trudnym atmosferycznie roku. Z pomyślnych działań
w tym okresie należy wskazać doposażenie
gospodarstwa w nowoczesny opryskiwacz,
system nawigacji w kolejnym ciągniku,
zakup systemu Green Seeker do optymalizacji nawożenia pogłównego, zakup urządzenia do przeładunku z przyczep na TIR.
Mimo trudnych warunków załoga RGD
osiągnęła dobre wyniki produkcyjne: burak cukrowy – 2307 ton z 27 ha, tj. 85 t/ha,
kukurydza – 340 ton z 27 ha, tj. 12,6 t/ha,
rzepak – 122 tony z 30 ha, tj. 4,06 t/ha,
pszenica – 505 ton z 72 ha, tj. 7,1 t/ha.
Tekst:
mgr inż. Jerzy Jaskiernia
kierownik RGD w Prusach

Kapela Maszkowiacy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Uniwersyteckiego Święta Plonów 2021
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Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2021/2022 na Uniwersytecie Rolniczym
Kraków, 6 października 2021 r.
Uroczysta inauguracja LXIX 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.

Nabożeństwo w kościele Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie: przewodniczy ks. prof. Kazimierz Panuś; fot. Jacek Okarmus

10

z życia Uczelni
Uroczysta inauguracja LXIX roku akademickiego w Centrum Kongresowym UR; fot. Jacek Okarmus

Przemówienie inauguracyjne JM dr. hab. inż. Sylwestra
Tabora, prof. URK – rektora Uniwersytetu Rolniczego
„Świat staje się bezużyteczny, jeśli się go
z nikim nie dzieli”1.
Szanowni Państwo,
w roku Lema jako motto tegorocznego
wystąpienia wybrałem myśl z Obłoku
Magellana, bardzo silnie korespondującą
z realiami świata, w jakim żyjemy.
W zeszłym roku, kiedy wszyscy odczuwaliśmy niepokój wywołany narastającą
falą zachorowań na SARS-CoV-2, moje
słowa powitania – skierowane do zebra-

nych na inauguracji roku akademickiego
– poprzedziła refleksja o potędze ludzkiego umysłu. Wspomniałem, że sukces
w walce z epidemią zależy od osiągnięć
naukowców tej rangi, co Pasteur, Koch,
Funk czy Koprowski – naukowców, którzy zmienili oblicze medycyny2.
Rok później, tj. dzisiaj, moje przemyślenia muszę poddać korekcie i gloryfikację potęgi umysłu jednostek zastąpić
gloryfikacją potęgi umysłu interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zespołów

współpracujących z personelem medycznym, na co dzień ofiarnie wypełniającym
swoją misję. Dlatego teraz proszę wszystkich zebranych o brawa. Niech będą one
wyrazem naszej wdzięczności dla lekarzy,
pielęgniarek i ratowników, którzy w trudnych chwilach dawali nadzieję.
Na całym świecie pandemia zmobilizowała kilkadziesiąt zespołów naukowych do intensywnych badań i nawiązania współpracy w celu przyspieszenia
działań zmierzających do opracowania

1

Źródło: https://roklema.pl/365-cytatow-na-rok-lema/, data pobrania: 4 X 2021 r.

2

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

wie, „Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego”, 10.2020 nr 4 (124), s. 18.
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Przemawia JM dr hab. inż. Sylwester Tabor,
prof. URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego;
fot. Jacek Okarmus

bezpiecznej i skutecznej szczepionki.
Utrzymanie wysokiego tempa prac było
możliwe także dzięki wykorzystaniu doświadczeń i wyników badań uzyskanych
we wcześniejszych pracach nad innymi szczepionkami i metodami leczenia,
a dotyczących zagrożeń sprzed kilku,
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu
lat. Dzięki temu wiele zaproponowanych
rozwiązań oparto na sprawdzonych i opatentowanych już wcześniej rozwiązaniach
technologicznych, a na szczepionkę nie
czekaliśmy zwyczajowych 10 lat, tylko –
kilkanaście miesięcy. Już obecnie badacze
z całego świata prowadzą wyścig z czasem
w celu wynalezienia leku na COVID-19.
Także i w tym przypadku przeprowadza
się weryfikację wyników badań już wcze-

śniej prowadzonych, a eksperci podają, że
już niedługo taki lek może być dostępny
dla wszystkich chorych. Zapewne bardziej przybliży nam to zagadnienie prof.
nauk weterynaryjnych Zygmunt Pejsak – autor wykładu inauguracyjnego.
I tak oto, z pokolenia na pokolenie, uczeni pomnażają osiągnięcia nauki. Dokonują
odkryć, które zmieniają świat i dają ludzkości nadzieję. Sposób ich pracy, obejmujący:
formułowanie problemu, przeprowadzenie
badań, analizę wyników i ich weryfikację –
to najbardziej rzetelny sposób poszukiwania prawdy. Ale jak uczył mnie mój mistrz i
nauczyciel, obecny na sali prof. Rudolf Michałek, członek rzeczywisty PAN, dr hc
multi – zwykle rozwiązanie jednego problemu poszerza horyzonty niewiedzy. Dlatego badania naukowe są tak fascynujące
i przyciągają kolejne rzesze ludzi spragnionych poszukiwania prawdy. Prawdy, która
służy człowiekowi, którą naukowiec dzieli
się z drugim człowiekiem, aby – jak pisał
Lem – Świat nie stał się bezużyteczny3.
Albo szerzej – jak podają wersety Księgi
Rodzaju – czynić sobie Ziemię poddaną.
NIE zagrabić! NIE unicestwić! Czynić
poddaną. Bo wystarczyła chwila, wirus,
którego gołym okiem nie widać, by ten
nasz użyteczny Świat, ta poddana Ziemia
– legła w gruzach. A może jednak – unicestwiona? Dlatego dzisiaj, dzięki osiągnięciom nauki, na nowo zaczęły nas radować drobne rzeczy: spotkanie ze znajomymi, wyjście do restauracji czy nawet...
uczęszczanie na zajęcia akademickie.
Uzbrojeni w wiedzę i nabyte doświadczenie, jesteśmy spokojniejsi, ale czy bardziej
rozważni? Jak zawsze w takiej sytuacji pojawia się pytanie, jak każdy z nas wykorzystał
ten czas? Proszę pozwolić, że w tym miejscu ze słowami wdzięczności zwrócę się do
członków Społeczności akademickiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Dziękuję za odwagę – tak, za odwagę – bo nie ukrywajmy, wszyscy byliśmy
pełni lęków i obaw, nie wiedząc, z czym
mamy do czynienia. Patrząc z dzisiejszej
perspektywy, mogę powiedzieć, że był to
bardzo trudny, ale zarazem bardzo ważny
czas. Unowocześniliśmy Uczelnię dzięki
Waszemu wysiłkowi. Nauczyliśmy się
pracować w innej rzeczywistości, nie zaniedbując przyjętych zobowiązań.
Jednak to, że wiemy, z czym mamy
do czynienia, nie może nas zwolnić z odpowiedzialnego zachowania, gdyż – jak
zauważył dwa tygodnie temu prezydent
USA Joe Biden na otwarciu 76. sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ: „Świat
znajduje się w punkcie zwrotnym historii, a wybory, których dokonamy, będą
miały długofalowe skutki. Przed nami
dekada, która dosłownie określi naszą
przyszłość”4. Te słowa należy traktować
z respektem i dobrze byłoby przenieść je na
grunt Uczelni, którą wspólnie tworzymy.
***
Szanowni Państwo,
w ubiegłorocznym wystąpieniu jako kluczowe obszary rozwoju wskazałem m.in.
konieczność poprawy zarządzania Uczelnią, skutkującą wzrostem sprawności
i efektywności realizowanych procesów.
Zadanie to wykonaliśmy w wielu obszarach, gdyż ten rok akademicki zaczynamy z nowym statutem, regulaminem
organizacyjnym oraz nową strategią,
która powstała przy udziale praktyków
zasiadających w Radzie Uczelni. Ocena
poszczególnych punktów realizacji przyjętej strategii będzie szybsza – nie możemy bowiem poprzestać na dokumencie,
musimy być agile. Bo przecież elastyczność i szybkość realizacji założeń oraz
zadań to wymóg czasów i współczesnych
technologii, które przyspieszyły niemal
na naszych oczach.

3

Źródło: https://roklema.pl/365-cytatow-na-rok-lema/, data pobrania: 4 X 2021 r.

4

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/joe-biden-na-forum-onz-jestesmy-w-punkcie-zwrotnym-historii-swiata-6685632299051520a, data pobra-

nia: 4 X 2021 r.
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Dziekani Uniwersytetu Rolniczego oraz zaproszeni goście; fot. Jacek Okarmus

Kolejnym zadaniem wskazanym przed
rokiem był wzrost jakości badań prowadzący do osiągnięcia wysokiej kategorii
naukowej5. I temu zadaniu chciałbym poświęcić dłuższą refleksję. Realizacja tego
celu jest na ostatniej prostej. W tym roku
akademickim czeka nas ewaluacja, która
określi pozycję Uniwersytetu Rolniczego
na najbliższą przyszłość – na dekadę – odwołując się do słów prezydenta Bidena.
Przed nami ocena kadry naukowej i w tym
miejscu ponowię zeszłoroczny apel: „Nie
może zabraknąć nam determinacji, ale
5

także i odwagi w podejmowaniu trudnych
działań”. Dostrzegamy szanse tkwiące
w programach: „Zielony Ład”, „Fit for 55”6
czy w przyjętej przez Komisję Europejską
„Nowej Strategii Leśnej UE do 2030 r.”7.
Plany te mają doprowadzić do redukcji
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej
55% do 2030 r. i uzyskania „neutralności
klimatycznej” Unii do 2050 r.
Wnioski z prac Rady ds. Rolnictwa
przy Prezydencie RP, w której czynnie uczestniczymy8, wskazują, że obszar krytyczny będzie nadal stanowiło

planowanie produkcji i redystrybucja
żywności.
Wspomnę, że w świecie straty z tytułu marnotrawstwa żywności wynoszą
aż 1 mld 300 mln ton – to tyle, ile polskie społeczeństwo spożywa przez 66 lat.
Jednocześnie każdej nocy 1 na 10 mieszkańców globu idzie spać głodny 9, a pandemia liczbę głodnych zwiększyła o kolejne 100 mln10.
W całej UE powstaje blisko 90 mln
ton odpadów spożywczych o wartości 143 mld EUR. Około 10% stanowi

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

„Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego”, 10.2020 nr 4 (124), s. 20
6

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/, data pobrania: 4 X 2021 r.

7

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572, data pobrania: 4 X 2021 r.

8

JM Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, został powołany w skład Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP,

https://prezydent.pl/kancelaria/nrr/rolnictwoiobszarywiejskie/, data pobrania: 4 X 2021 r.
9

Źródło: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/onz-raport-w-sprawie-glodu-i-niedozywienia-na-swiecie,953163.html, data pobrania:

4 X 2021 r.
10

Szerzej: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/raport-onz-przez-pandemie-dramatycznie-wzrosl-poziom-glodu-na-swiecie/, data

pobrania: 4 X 2021 r.
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udział Polski, tj. 9 mln ton o wartości szacunkowej ponad 50 mld zł. Jednocześnie
w Polsce roczny budżet nauki i szkolnictwa wyższego to tylko 17,5 mld zł, czyli
1/3 zmarnowanej kwoty. Większość tych
strat, ok. 60%, generują konsumenci. Ale
pozostałe 40% to straty technologiczne,
zatem wyzwanie jest ogromne11.
W kontekście tych strat ważnym wyzwaniem dla działalności innowacyjnej
i wdrożeniowej jest „Przemysł 4.0”12 zintegrowany z pojęciem „Rolnictwo 4.0”.
Tam znajdują się obszary gotowe na implementacje nowych rozwiązań podnoszących poziom robotyzacji, automatyzacji i dalszej cyfryzacji procesów produkcji,
podnoszących sprawność realizowanych
procesów i produktywność zasobów.
O tym, jak złożonym wyzwaniem dla
nauki jest „Rolnictwo 4.0”, mówi najnowszy raport Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, zatytułowany: Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w sektorze rolnictwa z następującym
komentarzem w podtytule: „(...) zamiast
promować bardziej efektywne wykorzystanie wody, środki w ramach WPR najprawdopodobniej doprowadzą do wzrostu jej zużycia”13.
Raport porusza aspekty produkcji rolniczej w połączeniu z zarządzaniem zasobami wody, przeciwdziałaniem skutkom
suszy, ponownym wykorzystywaniem
oczyszczonych ścieków do nawadniania
pól, stosowaniem nowoczesnych metod
melioracji. Przywołam tylko jeden fragment: „Zgodnie z danymi Banku Światowego, przez ostatnie 55 lat w całej UE
odnawialne zasoby wody przypadające
11

Rolnictwo precyzyjne: robot HUGO podczas naświetlania roślin

na jednego mieszkańca zmniejszyły się
aż o 17%”14.
Czytając ten dokument, przekonałem się, że w wielu obszarach w nim
poruszanych od lat z powodzeniem
prowadzimy badania. I chociaż cieszą
nas wyniki, to jednak smuci tak nie
wystarczający poziom ich implementacji do gospodarki. Są też i dobre przykłady kooperacji „Nauka Praktyce”. Od
10 lat Uniwersytet Rolniczy koordynuje
konferencje prowadzone we współpracy z Przedsiębiorstwem Rolno--Przemysłowym „Agromax” w Raciborzu.
W sympozjach tych uczestniczą rolnicy
z województw śląskiego i opolskiego,
a więc regionów o bardzo wysokiej kulturze produkcji rolniczej. To tylko jeden
z przykładów i jestem przekonany, że

każdy wydział może z powodzeniem
wskazać podobne sukcesy.
Z poziomem nauki nierozerwalnie
wiąże się jej internacjonalizacja. Ubiegły
rok przyniósł na tym polu szereg ważnych
osiągnięć. Podpisaliśmy 37 nowych porozumień. Nieustannie dużą wagę przywiązujemy do przynależności Uniwersytetu
do globalnych sieci badawczych. Jesteśmy
w 8 takich organizacjach, poszerzywszy
w ciągu ostatnich 12 miesięcy tę listę o 3.
Te działania zwiększają szanse na pozyskiwanie nowych projektów badawczych
oraz ułatwiają Szkole Doktorskiej rekrutację kandydatów z zagranicy. Starania te
powinny także ułatwić rekrutację zagranicznych studentów na wszystkich kierunkach, bo jej obecny wymiar nie może
nas cieszyć.

Szerzej: Tabor S., Sikorski Sz., Strategia rozwoju wyższego szkolnictwa rolniczego w Polsce Wystąpienie JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora,

prof. UR, rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na posiedzeniu on-line Polskiej Akademii Umiejętności, Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego, Biuletyn 12.2020 nr 5 (125), s. 19.
12

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wicepremier-jaroslaw-gowin-uczestniczyl-w-konferencji-okragly-stol-klastrow, data po-

brania: 4 X 2021 r.
13

Źródło: „Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w sektorze rolnictwa – zamiast promować bardziej efektywne korzystanie z wód,

środki w ramach WPR najprawdopodobniej doprowadzą do wzrostu zużycia”, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 2021.
14

Źródło: „Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w sektorze rolnictwa – zamiast promować bardziej efektywne korzystanie z wód,

środki w ramach WPR najprawdopodobniej doprowadzą do wzrostu zużycia”, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 2021, s. 6.
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czynienia – i tu pojawia się pytanie: czy
nadal rolnik to brzmi dumnie? Szukając
odpowiedzi na to pytanie, pamiętajmy,
że żywność nie pojawia się w naszych
domach poprzez zawołanie: „Stoliczku,
nakryj się!”. Ten ważny aspekt był także
obecny na obchodzonym niedawno jubileuszu 125-lecia powstania izb rolniczych
na ziemiach polskich i 25-lecia reaktywowania Małopolskiej Izby Rolniczej.

Marszałku, za podjęcie się organizacji
tego wydarzenia, gdyż jak zaznaczył
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
spotkaniu z rektorami małopolskich
uczelni: „rozwój cyberprzestrzeni to
jedno z największych wyzwań, przed
jakimi stoi dzisiaj ludzkość. Od niego
zależy bezpieczeństwo nas wszystkich,
naszych granic, naszej gospodarki, naszych obywateli”19.

Wizualizacja Kliniki Małych Zwierząt

Na Uniwersytecie Rolniczym nie
możemy także zapominać o konieczności rozwoju sfery cyberbezpieczeństwa. Temat ten był szeroko omawiany podczas Europejskiego Forum
CYBERSEC CEE. Dziękuję, Panie

W świetle tej wypowiedzi dziękuję
wszystkim, którzy troszczą się o bezpieczeństwo naszych kont pocztowych, serwerów i zgromadzonych tam danych. Do
tej sprawy należy podejść bardzo poważnie, gdyż – jak mogliśmy się dowiedzieć

Program XXX Forum Ekonomiczne Karpacz 7 – 9 września 2021, s. 474. W panelu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof.

URK – moderator, Janusz Wojciechowski – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm RP.
16

Szerzej: https://urk.edu.pl/wiadomosci/9646, data pobrania 4 X 2021 r.

17

Szerzej: Tabor S., Sikorski Sz., Strategia rozwoju wyższego szkolnictwa rolniczego w Polsce. Wystąpienie JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof.

UR, rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na posiedzeniu on-line Polskiej Akademii Umiejętności, Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu
Rolniczego, 12.2020 nr 5 (125), s. 19.
18

Źródło: Robert Wyrostkiewicz „Przez 10 lat w UE zlikwidowano 4 miliony gospodarstw rolnych!”, artykuł z 14 października 2019 r. https://

swiatrolnika.info/informacje/6640-przez-10-lat-w-ue-zlikwidowano-4-miliony-gospodarstw-rolnych-2, data pobrania: 4 X 2021 r.
19

Źródło: https://prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,575,rozwoj-cyberprzestrzeni-jednym-z-najwiekszych-wyzwan.html, data pobra-

nia: 4 X 2021 r.
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***
Drodzy Goście,
dokładamy wszelkich starań, aby Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – jedyna taka
uczelnia w regionie Polski Południowo-Wschodniej była podmiotem aktywnie
obecnym w przestrzeni nauki i innowacji.
To kolejne zadanie wspomniane w zeszłorocznym wystąpieniu. Ale to również
jeden z wniosków, jaki usłyszałem z ust
komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego podczas panelu „Przyszła
polityka rolna – dzieli czy łączy?”15, który
prowadziłem w trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu16.
Realizując to zadanie, patrzymy również lokalnie, stąd inicjatywa powołania
jednostki ogólnouczelnianej pn. Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów. Małopolska to region
wyjątkowy, to tu przenikają się historyczna tradycja sięgająca początków państwowości z przyszłością opartą na nowych
technologiach. Kraków przyciąga nie tylko turystów i inwestorów, ale także ludzi
młodych. Wprawdzie w tym roku odczuwamy spadek liczby studentów, lecz – jak
się wydaje – należy na to zagadnienie spojrzeć w szerszej skali. W latach 2000–2004
technika rolnicze i leśne kończyło ok. 13
tys. absolwentów rocznie, w roku 2019
było to już tylko 2400 osób17. Spójrzmy
jeszcze szerzej: z danych Eurostatu wynika, że w Unii upada ok. 350 tys. gospodarstw rocznie, czyli ok. 1 tys. dziennie18.
W Polsce w ostatnim 10-leciu upadło 190
tys. gospodarstw rolnych. To pokazuje, z
jak znaczną redukcją mamy obecnie do
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– 23 września zaatakowany został portal
mObywatel20, czyli nasze dokumenty
tożsamości.
Na podstawie liczby nagród i wyróżnień za sukcesy naukowe widzimy,
jak wiele na tym polu już osiągnęliśmy.
Jednak mamy świadomość, że aby sięgać
po znacznie większe środki na badania,
musimy wejść do tak zwanej pierwszej
ligi uczelni krajowych. Dopiero wówczas
w pełni wykorzystamy posiadany potencjał wynikający z faktu, że zatrudniamy 93 profesorów tytularnych, 260
samodzielnych pracowników nauki i 315
doktorów. Cieszymy się ze wszystkich
sukcesów naukowych pracowników i studentów. Realizowane projekty badawcze,
nagrody i wyróżnienia za innowacyjne
badania, w tym odbierana dziś wieczorem
na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości Polska Nagroda Innowacyjności
2020/2021, to tylko niektóre z przykładów. Ponieważ intensyfikacja aktywności
naukowej to działanie kluczowe dla realizacji strategii rozwoju Uczelni, po raz
kolejny zachęcam do szerszego tworzenia
interdyscyplinarnych zespołów badawczych, o sukcesach których wspomniałem
na początku swojego wystąpienia.
***
Szanowni Państwo,
wyjątkowość czasów, w których żyjemy, zmusza nas do szerszego spojrzenia,
jak te wydarzenia, nieprzewidywalne
20

Wizualizacja Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

(subiektywnie bardzo mało prawdopodobne), wpływają na realizację misji i
strategii naszej Uczelni. Widzimy, że produkcja bezpiecznej żywności to tylko jeden
z biegunów, drugim staje się zwiększenie bezpieczeństwa osób i całego sektora,
w którym człowiek obcuje ze zwierzętami. Dlatego podjęliśmy decyzję, że te dwa
cele inwestycyjne uzyskają statut działań
priorytetowych:
1. cel: Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności – ośrodek z najnowocześniejszą
w Polsce Południowej infrastrukturą,

która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie
innowacyjnych technologii produkcji
bezpiecznej żywności oraz przyczyni się
do rozwoju nowych produktów, optymalizacji warunków przechowywania
i zagospodarowania odpadów;
2. cel: Klinika Małych Zwierząt –
realizująca zaawansowane usługi weterynaryjne bezpośrednio związane
z prowadzoną działalnością badawczą
i dydaktyczną obejmującą diagnostykę
oraz leczenie zwierząt. Znajdą się w niej

Źródło: https://www.tvp.info/55990298/cert-polska-hakerzy-zaatakowali-aplikacje-mobywatel-na-co-trzeba-uwazac, data pobrania: 4 X 2021 r.

Z głębokim żalem informujemy, że w ubiegłym roku
akademickim ze Społeczności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odeszli:
• pani dr inż. Bożena Kalinowska
• pan prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski – były
rektor Akademii Rolniczej w Krakowie
• pan prof. dr hab. inż. Czesław Rycąbel
• pan Władysław Półtorak
• pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Maślanka

16

• pan mgr inż. Wojciech Królik
• pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając
• pani mgr Urszula Rząsa
• pani mgr Krystyna Günther
• pan Ryszard Aziewicz
• pan prof. William Richard (Twink) Allen –
doktor honoris causa Akademii Rolniczej
• pani Małgorzata Cebulska
• pani mgr inż. Barbara Skalska

• pani dr Maria Cichoń
• pani mgr inż. Magdalena Strzała
• pan dr inż. Mieczysław Cienciała
• pan inż. Andrzej Pudełko
• pani mgr Ewa Trzeciak
• pan prof. dr hab. inż. Jan Greszta  
• pan prof. dr hab. inż. Waldemar Kmiecik
Pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

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

m.in.: gabinety internistyczne, ambulatorium, szpital z salami operacyjnymi
wraz z niezbędnym zapleczem, laboratorium biochemiczne, hematologiczne,
a także sale wykładowe, seminaryjne
i pokoje dla pracowników.
Realizacja tych działań nie byłaby
możliwa bez pomocy i życzliwości Marszałka Województwa Małopolskiego oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Panie
Marszałku, jeszcze raz dziękujemy.
Pana Wojewodę proszę o przekazanie
słów naszej wdzięczności na ręce Pana
Premiera i Pana Ministra. Wiem jednak,
jak znaczącą rolę w kreowaniu wizerunku
Uczelni odgrywa Pan osobiście, dlatego
za bycie ambasadorem Uniwersytetu Rolniczego serdecznie dziękuję.
Pozostaje powiedzieć jeszcze o postępie
spraw dotyczących budynku Jubileuszowego,
lecz może w tym miejscu odwołam się
do słów Winstona Churchilla: „dyplomata
to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi,
zanim nic nie powie”21.

***
Społeczności Akademicka,
w nowym roku akademickim studentom
życzę ciekawości świata i odwagi do stawiania pytań, nawet tych najprostszych,
bo te są najtrudniejsze. Realizujcie swoje marzenia na naszym Uniwersytecie,
wspólnocie nauczycieli i uczniów, gdzie
relacje mistrz – uczeń stanowią podstawową formę poszukiwania prawdy.
Znajdźcie swoich mistrzów, którzy pobudzą was do kreatywnego działania,
bo takich absolwentów potrzebuje społeczeństwo. Znajdźcie mistrzów, o których
będziecie wspominać latami. Nauczcie
się pracować w grupie, bo razem szybciej
i łatwiej osiągać cele.
Nauczycielom życzę nieustannej wytrwałości i uporu w prowadzeniu badań
i stawiania trafnych hipotez. Pracownikom administracji i obsługi życzę satysfakcji czerpanej z realizacji codziennych,
ale jakże istotnych dla funkcjonowania
Uczelni, zadań.

21

Źródło: https://pl.wikiquote.org/wiki/Dyplomacja, data pobrania: 4 X 2021 r.

22

Źródło: https://roklema.pl/365-cytatow-na-rok-lema/, data pobrania: 4 X 2021 r.

Przed nami kolejny rok wytężonej
pracy. Nie wiemy jeszcze, co przyniesie,
ale jedno jest pewne: działając razem,
sprostamy każdemu wyzwaniu. I chociaż technika i informatyzacja stają się
codziennością, to proszę pozwolić, że zakończę, odwołując się po raz kolejny do
Stanisława Lema: „Żadna maszyna nie
uczyni człowieka zbytecznym”22.
Rok akademicki 2021/2022 uważam
za otwarty!
Quod felix, faustum, fortunatumque sit!
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z życia Uczelni

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk –
prorektor ds. ogólnych poinformował, że
w minionym roku akademickim na emeryturę
przeszli:
z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
• dr Maria Nowotny-Różańska
z Wydziału Leśnego
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski
• prof. dr hab. innż. Stanisław Orzeł
z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
• prof. dr hab. inż. Józef Bieniek
• prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
• dr hab inż. Ewa Dziedzic
• dr hab. inż. Piotr Muras
z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
• prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
z Wydziału Technologii Żywności
• dr Bożena Jarosz
ze Studium Języków Obcych
• mgr Krystyna Kruczek
• mgr Małgorzata Michalska
oraz 23 pracowników technicznych, administracyjnych, służby bibliotecznej i obsługi.

z życia Uczelni

List ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka
z okazji inauguracji roku akademickiego
Magnificencjo Szanowny Panie Rektorze,
Wysoki Senacie, Szanowni Państwo Profesorowie, Drodzy Studenci i Pracownicy
Uczelni!
Rozpoczynamy dziś nowy rok akademicki 2021/2022. W tym wyjątkowym dniu
przekazuję Państwu najlepsze życzenia
i wyrazy głębokiego szacunku. Szczególnie ciepło witam studentów, którzy mury
uczelni przekraczają po raz pierwszy
i rozpoczynają swoją przygodę ze światem
nauki, stając się częścią wspólnoty akademickiej. Gaudeamus igitur!
Misją uczelni jest prowadzenie badań
naukowych, upowszechnianie prawdy
oraz kształcenie umiejętności jej odkrywania. Prawda jest wartością, która definiuje tę instytucję. Ma ona moc
jednoczącą, może być fundamentem
zgody i solidarności, także na poziomie
społecznym. Prawda jest również fundamentem wolności akademickiej. Tę
wolność chcemy wzmacniać i promować
w każdym wymiarze działalności akademickiej.
Chronienie i wspieranie wolnego
od nacisków politycznych, rzetelnego
i zgodnego z etyką prowadzenia wysokiej
jakości badań naukowych to jedno z kluczowych założeń Polityki Naukowej Państwa. Tak realizowane badania naukowe
umożliwiają zarówno odkrywanie prawdy, jak również wzmacniają autonomię
szkół wyższych, aby mogły one formować
swoją strukturę i programy badawcze
oraz prowadzić kształcenie oparte na specyfice naukowej i regionalnej.
Przed nami kolejny rok, w którym – jak
wszystko na to wskazuje – będziemy nadal mierzyli się z pandemią COVID-19.
Dziś jesteśmy bogatsi o różnorodne doświadczenia związane z koniecznością

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odczytuje list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

dostosowania organizacji dydaktyki
i działalności naukowej do zmienionej
rzeczywistości. To pozwala nam myśleć
o najbliższej przyszłości z nadzieją, optymizmem i gotowością do podejmowania
nowych wyzwań.
Jestem przekonany, że dzięki Państwa
zaangażowaniu i naszemu wsparciu nowy
rok akademicki – mimo ewentualnych
trudności związanych z sytuacją epidemiczną – przyniesie kolejne sukcesy studentów, będzie czasem przełomowych
osiągnięć naukowych, zaowocuje rozwojem potencjału polskich uczelni, wzmocnieniem ich pozycji na arenie międzynarodowej oraz zacieśnieniem współpracy
między nauką i sektorem gospodarczym.
W nowym roku akademickim planujemy wesprzeć uczelnie rekordową
kwotą 1 mld zł. Dodatkowe środki będą
przeznaczone na inwestycje dla uczelni
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nadzorowanych przez Ministra Edukacji
i Nauki oraz instytutów należących do
Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wsparcie
przyznane w formie subwencji pozwoli
tym podmiotom na swobodne zaplanowanie procesu inwestycyjnego i spłatę
zaciągniętych zobowiązań. Jestem przekonany, że inwestycje w infrastrukturę
badawczą i dydaktyczną, które wzmacniają potencjał naukowy szkół wyższych,
w przyszłości przełożą się bezpośrednio
na rozwój gospodarczy Polski.
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności,
naukowej odwagi w poszukiwaniu i dążeniu do prawdy oraz satysfakcji z podejmowanych wysiłków.
Vivat Academia! Vivant Professores!
Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Wystąpienie inż. Julii Tarnowskiej –
przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów UR; fot. Jacek Okarmus

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie,
Dostojni Goście, Drogie Koleżanki i Koledzy Studenci!
To wielki zaszczyt i odpowiedzialność
reprezentować wszystkich studentów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
W imieniu społeczności studenckiej
chciałam serdecznie przywitać Was, najmłodszych członków naszego Uniwersytetu, którzy dołączaja dzisiaj do naszej
wspólnoty. Niestety, sama nie pamietam
zbyt szczegółowo tego dnia, kiedy 6 lat
temu byłam na Waszym miejscu. Jednak
wiem dokładnie, jakie uczucia towarzyszyły mi podczas tego wydarzenia. Ekscytacja, radość, jednocześnie strach przed
tym, jak będą wyglądały moje najbliższe
lata życia. Jestem głęboko wzruszona tym,
jak wiele niesamowitych i wyjątkowych
osób poznałam na naszej Alma Mater oraz
jak bardzo zmieniły one moje życie. Wiem
też, że na mało jakich studiach danoby mi

taką szansę na możliwość rozwoju. Mam
nadzieję, że okres studiów będzie najlepszym czasem w Waszym życiu. Bo ja,
kończąc już za niedługo swoją przygodę,
właśnie tak uważam.
Na początku Waszej drogi zwanej studiami życzę Wam wytrwałości, sukcesów i samozaparcia w realizacji nawet najskrytszych
marzeń. Pamiętajcie, że podczas tej przygody nie jesteście sami. Wszyscy studenci
Uniwersytetu Rolniczego tworzą samorząd
studentów, a na pomoc braci studenckiej
zawsze możecie liczyć. To tutaj poznałam
osoby, które na zawsze ukształtowały mnie
jako młodego człowieka. Nie zapomnę nigdy, ile dobroci i serca zostało mi przekazane
od kadry naukowej, administracyjnej, doktorantów, a na studentach kończąc, którzy
starali się pomóc nawet w najtrudniejszych
sytuacjach i z największymi wyzwaniami,
które stanęły na mojej drodze. Nawet kiedy wydawało się, że biurokracja, administracja zdawały sie nie do przezwyciężenia.
Wszystkim, władzom rektorskim, dziekańskim, kadrze naukowej i administracyjnej oraz studentom, z którymi miałam
możliwość współpracowania przez ostatnie sześć lat chciałam powiedzieć dziękuję.
W nadchodzącym roku akademickim życzę
nam wszystkim jak najwięcej satysfakcji ze
studiowania i wspólnego podejmowania
wyzwań, abyśmy nigdy nie stracili zapału
i ciekawości, które towarzyszą nam na początku tego okresu. Studia to coś więcej niż
tylko zajęcia dydaktyczne. Chciałam Wam
dać dobrą radę jako starsza koleżanka i studentka, ponieważ dyplom, który uzyskacie
na końcu tej drogi, to nie wszystko. Waszym największym wyróżnikiem w przyszłości będzie aktywność i zaangażowanie
w życie Uczelni, a możliwości ograniczone
są tylko przez Waszą wyobraźnię. Ponieważ,

jak mawiała amerykańska pilotka, pisarka
i dziennikarka Amelia Earhart: „Najtrudniejsza jest decyzja o działaniu, reszta to
tylko wytrwałość”. Do zobaczenia na korytarzach naszej Uczelni.
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Prof. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds.
ogólnych poinformował, że MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w latach 2020 i 2021
uhonorowano 25 pracowników UR. Dekoracji dokonała wicekurator małopolska Halina Cimer
w asyście rektora UR prof. Sylwestra Tabora.
Odznaczeni zostali:
• dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK
• dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. URK
• dr hab. inż. Michał Gąsiorek, prof. URK
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Gondek
• prof. dr hab. inż.  Janina Gospodarek
• dr hab. inż. Jarosław Kański, prof. URK
• prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
• dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK
• prof. dr hab. inż. Piotr Micek
• dr inż. Paweł Nicia, prof. URK
• dr hab inż. Zbigniew Siejka
• dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz,
prof. URK
• dr hab. inż. Jerzy Wieczorek, prof. URK
• prof. dr hab inż. Krystyna Czekońska
• dr inż. Joanna Dłużniewska
• dr hab inż. Ewa Dziedzic
• dr hab inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk,
prof. URK
• dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
• prof. dr hab. inż. Henryk Juszka
• dr hab. Paweł Kaszycki, prof. URK
• dr hab inż. Jarosław Knaga
• dr hab inż. Sławomir Kornaś, prof. URK
• dr inż. Olga Lasek
• dr Iwona Paśmionka
• dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. URK

z życia Uczelni

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

z życia Uczelni

Immatrykulacja

Studenci I roku składają uroczyste ślubowanie; fot. Jacek Okarmus

Aktu immatrykulacji studentów I roku dokonał JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. Skład ośmioosobowej delegacji studentów przedstawił dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – 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.
Sylwestra Tabora, prof. UR napłynęły okolicznościowe adresy i listy gratulacyjne, których kopie znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni (https://urk.edu.pl).
Kończąc uroczystość, JM prof. Sylwester Tabor podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i sprawny
przebieg tegorocznej inauguracji.
Opracowanie: Redakcja

Wśród zaproszonych na Inaugurację gości znaleźli
się: poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch (który
podczas Inauguracji przekazał rektorowi pamiątkową statuetkę), a także: wicewojewoda małopolski
Józef Leśniak, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, zastępca prezydenta
miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju
Jerzy Muzyk, p.o. zastępcy prezesa Agencji Re-
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strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz
Kuśnierek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr
hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, dyrektor Małopolskiego 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 Panuś – kapelan honorowy Ojca Świętego i były prorektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, prof.
dr hab. inż., dr h.c. multi Rudolf Michałek i in.

Kraków, 15 października 2021 r.

15 października 2021 r. w Centrum Kongresowym UR odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie, podczas którego uroczyście nadano tytuł doktora honoris causa prof. Andrzejowi Koteckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prof. Kotecki to wybitny polski agronom, specjalista z zakresu szczegółowej uprawy roślin.

Laudacja wygłoszona przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja
Lepiarczyka – prorektora ds. ogólnych UR, promotora
postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa
Magnificencje Państwo Rektorzy, Wysoki Senacie, Wielce Szanowny Panie Profesorze – Doktorze Honoris Causa, Szanowni Państwo!
Mam wielki zaszczyt i honor przedstawić
osiągnięcia Pana prof. dr. hab. Andrzeja
Koteckiego, za które Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie wyróżnił go najwyższą godnością akademicką, jaką jest tytuł doktora honoris causa. Tytuł ten nadawany jest
w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego osobom,
które wykazują się wybitnymi osiągnięciami, cechują się niekwestionowanym
autorytetem i postawą moralną, a także
szczególnie zasłużyły się dla nadającej
tytuł uczelni. Taką postacią dla naszego
Uniwersytetu jest niewątpliwie pan prof.
dr hab. Andrzej Kotecki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Prof. Andrzej Kotecki urodził się 30
sierpnia 1952 r. w Wieleniu nad Note-

Otwarcie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UR, 15 października 2021 r.; fot. Jacek Okarmus

cią. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem
studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując
stopień magistra inżyniera rolnictwa. Po
studiach przez dwa lata pracował na stanowisku zootechnika, a 1 września 1979

r. rozpoczął pracę na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu
akademickiego.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał
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z życia Uczelni

Prof. Andrzej Kotecki doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego

z życia Uczelni
Laudację wygłosił prof. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych; fot. Jacek Okarmus

w 1985 r. na podstawie rozprawy pt.
Uprawa wyki siewnej ( Vicia sativa L.) na
nasiona w siewie czystym i współrzędnym,
a doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1991 r. na podstawie dorobku
naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.
Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów na plon
nasion peluszki uprawianej w różnych
warunkach glebowych. Tytuł naukowy
profesora nauk rolniczych i stanowisko
profesora nadzwyczajnego otrzymał
w 1995 r., a w 1999 r. został profesorem
zwyczajnym.
Profesor pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze i organizacyjne na uczelni, m.in. był prodziekanem Wydziału
Rolniczego ds. studiów zaocznych, dziekanem Wydziału Rolniczego, prorektorem ds. nauki. W latach 2001–2017 piastował stanowisko kierownika Katedry
Szczegółowej Uprawy Roślin, a od 2018
r. jest dyrektorem Instytutu Agroekologii
i Produkcji Roślinnej.
Jego osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne znane są szeroko
w kraju i za granicą. Łączny dorobek publikacyjny Profesora obejmuje 266 pozycji,
w tym 220 oryginalnych prac twórczych,

21 monografii, 11 podręczników akademickich i skryptów oraz 11 innych opracowań zwartych. Jak podkreśla w swojej
opinii prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamno, oryginalne prace twórcze zostały opublikowane w renomowanych
czasopismach naukowych krajowych
i zagranicznych. Obszary zainteresowań
badawczych Profesora to: doskonalenie
technologii uprawy rodzimych i aklimatyzacja nowych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych uprawianych
w siewie czystym lub współrzędnym; ocena technologii uprawy roślin oleistych ze
szczególnym uwzględnieniem rzepaku
ozimego; uprawa roślin energetycznych;
uprawa zmodyfikowanych genotypów
lnu włóknistego z przeznaczeniem na
produkty opatrunkowe o właściwościach
bakteriostatycznych.
W strukturze twórczego dorobku publikacyjnego największy udział stanowią
rośliny bobowate grubonasienne (ponad
40%), następnie rośliny oleiste (ok. 30%);
pozostałe prace traktują o uprawie współrzędnej bobowatych ze zbożami, uprawie
lnu na cele biomedyczne i szybko rosnących traw na cele energetyczne. Grupa
roślin bobowatych grubonasiennych sta-
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nowi dominujący obszar badawczy prof.
Andrzeja Koteckiego - zajmował się on
zarówno gatunkami rodzimymi, takimi jak bobik, groch, łubin żółty, wyka
siewna, jak i nowo aklimatyzowanymi
odmianami soi i łubinu andyjskiego.
W pracach dotyczących grochu Profesor
określił wpływ rodzaju przedplonu, ilości
i sposobu siewu, nawożenia dolistnego
molibdenem, warunków wilgotnościowych i termicznych na wzrost, rozwój,
plonowanie roślin, dynamikę gromadzenia suchej masy oraz makroelementów
u różnych morfotypów. W pracach dotyczących bobiku i łubinu żółtego przedstawił m.in. wpływ zróżnicowanej ilości wysiewu, obsady roślin, aplikacji nawozów
mikroelementowych na rozwój, plon,
skład chemiczny nasion i wartość resztek
pozbiorowych. Wykazał, że reakcja bobiku, grochu, łubinu żółtego na dolistne
nawożenie mikroskładnikami zależy od
odmiany i nawożenia fosforowo-potasowego, a samokończące odmiany bobiku w
porównaniu z konwencjonalnymi reagują
mniejszą obniżką plonu na opóźnienie
terminu siewu. W przypadku uprawy
łubinu żółtego na nasiona w siewie czystym i współrzędnym z pszenżytem jarym stwierdził wpływ sposobu siewu
z zagęszczenia roślin na skład chemiczny,
gromadzenie składników mineralnych
w nasionach i resztkach pozbiorowych
oraz na porażenie przez grzyby. We
współrzędnej uprawie wyki siewnej i peluszki wykazał, że dominujący wpływ na
rozwój i plonowanie tych gatunków mają
skład gatunkowy mieszanek i zróżnicowane zagęszczenie roślin. Przy uprawie
na nasiona zalecił uprawę wyki siewnej z
gorczycą sarepską oraz peluszki z łubinem
wąskolistnym na glebach lekkich i z bobikiem na glebach średnich, a na paszę oba
gatunki z owsem.
W latach 2016–2020 prof. Andrzej
Kotecki uczestniczył w Programie Wieloletnim Rady Ministrów RP pn. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka
paszowego dla produkcji wysokiej jakości

JM prof. Sylwester Tabor – rektor UR uroczyście nadaje prof. Andrzejowi Koteckiemu tytuł
doktora honoris causa; fot. Jacek Okarmus

produktów zwierzęcych w warunkach
zrównoważonego rozwoju”. Celem programu była waloryzacja warunków siedliskowych kraju do uprawy roślin bobowatych grubonasiennych oraz zwiększenie
metodami agrotechnicznymi wykorzystania potencjału biologicznego najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu
i soi, jak również wprowadzanie do agrotechniki nowych, ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań. Profesor A. Kotecki
zrealizował założenia programu dla rejonu Polski Południowo-Zachodniej.
Według prof. Zdzisława Wyszyńskiego równie istotnym jak bobowate
obszarem badawczym prof. Andrzeja Koteckiego są rośliny oleiste, a w szczególności rzepak ozimy i jary oraz gorczyca biała
i sarepska. W przypadku rzepaku ozimego
opisał on wpływ interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie nowych
odmian mieszańcowych i populacyjnych.
Zdaniem prof. Doroty Bobreckiej-Jamro niezwykle interesujące są badania
Profesora nad uzyskaniem surowca do
produkcji jakościowo nowych opatrunków. Realizowano je w ramach Programu
Badań Stosowanych w ścieżce A (PBSI/

A9/17/2012) w ramach grantu „Optymalizacja produktywności nowego lnu i jego
zastosowanie jako źródła surowcowego
preparatów biomedycznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Badania skupiały się na uprawie genetycznie zmodyfikowanych linii
lnu włóknistego i wykorzystaniu go na
cele biomedyczne. W konkluzji stwierdzono, że cechy „opatrunku idealnego”
mają opatrunki wytworzone na bazie
włókna lnianego pochodzącego z modyfikowanego genetycznie lnu oleistego
odmiany linola, do którego wprowadzono geny kodujące enzymy kluczowe dla
syntezy flawonoidów.
Wśród roślin energetycznych szczególne miejsce zajmuje miskant olbrzymi.
Badania Profesora obejmowały określenie
wpływu terminu i miejsca pobierania sadzonek, stosowania regulatorów wzrostu
na zdolność regeneracyjną jedno- i dwuwęzłowych pędów, zdolności do regeneracji pędowych sadzonek w warunkach
uprawy hydroponicznej czy wpływu
nawożenia azotem i potasem na rozwój
i plonowanie. Profesor Andrzej Kotecki
stwierdził, że miskant olbrzymi jest naj-
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bardziej obiecującym gatunkiem, którego
biomasa może być traktowana jako biopaliwo lub substrat używany w przemyśle
papierniczym, samochodowym i w budownictwie.
Środki na badania Profesor pozyskiwał w drodze konkursów. Kierował 10
grantami, w 6 projektach był głównym
wykonawcą.
Należy podkreślić niezwykłą aktywność Profesora w opracowaniu 11 podręczników. Wśród nich na szczególną
uwagę zasługuje Szczegółowa uprawa roślin, wydana dwukrotnie (1999, 2003).
Jednak najważniejszym osiągnięciem
jest podręcznik Uprawa roślin (2020),
w którego opracowaniu uczestniczyło
wielu naukowców z kraju, w tym również
z naszego Uniwersytetu. Ta obszerna monografia ze względu na uniwersalne wartości stanowi aktualne źródło informacji
nie tylko dla studentów i nauczycieli akademickich, ale również dla przedstawicieli
praktyki rolniczej i całego sektora rolno-spożywczego. Dla praktyki rolniczej
szczególnie cenne są monografie, w których Profesor łączy umiejętnie aspekty
badawcze i popularyzatorskie, tak by wiedza rolnicza docierała do szerszego grona
odbiorców.
Prof. Andrzej Kotecki jest autorem 10
i współautorem 11 monografii. Dotyczą
one m.in.: uprawy soi zwyczajnej w warunkach przyrodniczych południowo-zachodniej Polski; miskanta olbrzymiego; roślin strączkowych w rolnictwie integrowanym; znaczenia roślin strączkowych w agrotechnice rzepaku ozimego;
współrzędnej uprawy bobiku i łubinu
żółtego z pszenżytem jarym; roślin wysokobiałkowych; następczego wpływu mieszanek zbożowo-strączkowych na rozwój
i plonowanie pszenicy, żyta i rzepaku ozimego; modyfikowanego genetycznie lnu
włóknistego i reakcji na zróżnicowaną
ilość wysiewu oraz selekcji genotypów.
Według prof. Doroty Bobreckiej-Jamro prace prof. Koteckiego poświęcone popularyzacji uprawy roślin oleistych
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Gratulacje doktorowi honoris causa składa prof. Bogdan Kulig – dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego; fot. Jacek Okarmus

i bobowatych grubonasiennych, zwłaszcza soi, są adresowane do szerokiego grona czytelników, dla których ta tematyka
jest nie tylko naukowym wyzwaniem,
lecz może być inspiracją do konkretnych działań gospodarczych i przynieść
wymierny efekt ekonomiczny. Zdaniem
pani Profesor należy pokreślić także
współautorstwo i autorstwo prac o dużym
znaczeniu dla nauki i gospodarki. Prof.
Andrzej Kotecki opracował przyrodnicze
i agrotechniczne możliwości ograniczania
niekorzystnego wpływu nadmiarów opadów, przeprowadził wstępną ocenę możliwości wykorzystania darni rolowanej do
umocnień wałów przeciwpowodziowych
kanału Ulga w Raciborzu, przedstawił
produkcję roślinną w Polsce w okresie
transformacji na tle krajów UE, scharakteryzował produkcję roślinną na Dolnym
Śląsku na początku XXI w., dokonał
oceny jakości płodów rolnych w Polsce,
ocenił przydatność punktów doświadczalnych do prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego na
Dolnym Śląsku, ocenił dokonania naukowe w zakresie uprawy roślin w latach
2004–2009.

Podsumowując tę część, stwierdzam za
recenzentami: prof. Dorotą Bobrecką-Jamro i prof. Zdzisławem Wyszyńskim, że prof. dr hab. Andrzej Kotecki
zajmuje wyjątkową pozycję w polskiej
i światowej nauce, jest specjalistą z zakresu
uprawy roślin polowych, w tym zwłaszcza roślin bobowatych grubonasiennych
i oleistych.
Zdaniem prof. Z. Wyszyńskiego,
prof. Andrzej Kotecki wyróżnia się umiejętnością harmonijnego łączenia pracy
naukowca – badacza z pracą pedagoga
i organizatora życia naukowego na dużą
skalę. W zakresie oddziaływania dydaktycznego i kreowania kadr należy podkreślić imponującą liczbę wypromowanych
20 doktorów. Spośród wychowanków
Profesora habilitowało się sześć osób.
Profesor A. Kotecki prowadził wszystkie formy zajęć akademickich i jest
autorem programów nauczania kilku
przedmiotów, takich jak: Problemy współczesnego rolnictwa, Postęp biologiczny czy
Etyka badań naukowych, prowadzi również seminaria na studiach magisterskich
i doktoranckich, na które zaprasza wybitnych naukowców z całej Polski.
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Profesor odbył staże naukowe:
w Akademii Rolniczej im. Timiriazewa
w Moskwie, na Uniwersytecie w Nowym
Sadzie, w Akademii Rolniczej w Kownie,
na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka
Wilhelma w Bonn, Uniwersytecie Justusa
Liebiga w Gießen i Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Upowszechnia
wyniki badań poprzez czynny udział
w konferencjach międzynarodowych
i krajowych, prezentując referaty, a także
występując w roli ich współorganizatora. Był często zapraszany do komitetów
naukowych konferencji i prowadzenia
sesji naukowych. Profesor jest od 2005
r. członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych COBORU. Od
2003 r. wchodzi w skład Dolnośląskiego
Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
Profesor był bądź jest aktywnym
członkiem centralnych gremiów przedstawicielskich środowiska naukowego, do
których trafiał w drodze wyborów. Oto
zajmowane przez niego niektóre stanowiska: członek Komitetu Uprawy Roślin
PAN (1996–2016), przewodniczący Sekcji
Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu
Uprawy Roślin PAN (1999–2006), zastępca przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN (2007–2010), członek
Komitetu Nauk Agronomicznych PAN
(2017–2020), wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999–
2002), prezes Polskiego Towarzystwa Łubinowego (od 2014 r.), członek Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (2013–2020), członek Rady Doskonałości Naukowej i zastępca przewodniczącego Zespołu Nauk Rolniczych (od
2020 r.), ekspert Zespołu Nauk Przyrodniczych oraz Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, redaktor merytoryczny „Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej
we Wrocławiu”, seria „Rolnictwo” (1993–
2002), redaktor naczelny wydawnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (od 2005 r.).
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Na szczególne podkreślenie zasługuje opiniodawcza działalność Profesora w
zakresie kształcenia kadry, wyrażająca
się powierzeniem przez Rady Wydziału,
Rady Naukowe i Centralną Komisję ds.
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
licznych recenzji dorobku naukowego. Był
opiniodawcą 41 prac doktorskich, 25 rozpraw habilitacyjnych, wykonał 9 recenzji wydawniczych prac habilitacyjnych.
Przeprowadził ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego: na
tytuł profesora 19-krotnie, na stanowisko
profesora uczelnianego 4-krotnie, na stanowisko profesora zwyczajnego 3-krotnie, również w postępowaniu o nadanie
tytułu Profesora Honorowego Akademii
Rolniczej we Wrocławiu oraz w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa 4 osobom. Profesor Andrzej
Kotecki pełnił funkcję superrecenzenta
w postępowaniu o tytuł profesora przez
Centralną Komisji ds. Stopni i Tytułów
13-krotnie oraz referenta w postępowaniu
o tytuł profesora przed Radą Doskonałości Naukowej 9-krotnie. Był też 65 razy
przewodniczącym komisji habilitacyjnej
z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz 3-krotnie z ramienia
Rady Doskonałości Naukowej.
Jako recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w staraniach
o tytuł profesora lub też jako przewodniczący komisji habilitacyjnej uczestniczył
w aż 13 postępowaniach dotyczących
pracowników naszego Uniwersytetu, co
wskazuje na duże zaangażowanie Profesora w promocję i rozwój kadr naszej
Uczelni.
Merytoryczne kompetencje, bardzo
duże wymagania względem siebie samego i innych, otwartość, sprawiedliwość,
to walory wynikające z charakteru Pana
Profesora i postawy twórczej, które zyskały mu powszechne uznanie i autorytet
w nauce.
Działalność organizacyjna Profesora jako nauczyciela akademickiego
i wybitnego badacza w każdym okre-

Prof. Andrzej Kotecki prezentuje wykład „Droga do Zielonego Ładu; fot. Jacek Okarmus

sie pracy jest imponująca. Powierzanie
mu licznych i odpowiedzialnych zadań
w resorcie szkolnictwa wyższego, w wielu centralnych gremiach naukowych
i społecznościach zawodowych, a także
w macierzystej Uczelni świadczy o wysokiej pozycji naukowej, dużym doświadczeniu dydaktycznym i zdolnościach organizacyjnych.
Na podkreślenie zasługuje działalność w Senacie Uczelni oraz w licznych
komisjach senackich, rektorskich i dziekańskich.
Dzięki pracowitości i życzliwości oraz
wnikliwości badawczej prof. Andrzej
Kotecki stał się autorytetem naukowym
i moralnym. Rozliczne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostały uhonorowane stosownymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami:
29 nagrodami JM Rektora, Nagrodą
Zespołową Ministra Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
50-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, Medalem Jubileuszowym
50-lecia Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt UP we Wrocławiu, Medalem

za Zasługi dla Wydziału Rolniczego UP
we Wrocławiu, Medalem Jubileuszowym
40-lecia kierunku Technika Rolnicza
i Leśna UP we Wrocławiu.
Niech przyznanie przez Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie najwyższej godności
akademickiej – tytułu doktora honoris
causa w roku 130-lecia studiów rolniczych w Krakowie będzie uhonorowaniem za niestrudzoną, wieloletnią działalność naukową Profesora w zakresie
uprawy roślin rolniczych, za aktywność
popularyzatorską, dydaktyczną i organizacyjną, a także szczególną rolę w rozwoju kadr naukowych, w tym na naszej
Uczelni. Niech ta godność będzie wyrazem uznania, jakim darzą Pana Profesora
polscy uczeni z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, współpracownicy i przyjaciele.
Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Proszę przyjąć z tej okazji od społeczności
UR w Krakowie najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów
i zdrowia dla dobra nauk rolniczych i dla
Pańskiej rodziny.
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Wykład prof. Andrzeja Koteckiego – doktora honoris
causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Magnificencje, Wysoki Senacie, Przewodniczący Rad Dyscyplin, Dziekani,
Dostojni Profesorowie, Pracownicy Nauki, Droga Rodzino, Przyjaciele, Panie
i Panowie!
Jestem głęboko wzruszony, jednak wewnętrzna potrzeba nakazuje mi skierować słowa szczególnej wdzięczności do
Społeczności Akademickiej Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego na czele z Panem Dziekanem prof. dr. hab. inż.
Bogdanem Kuligiem, Kapituły Godności Akademickiej i Senatu Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie z jej przewodniczącym Panem Rektorem dr. hab.
inż. Sylwestrem Taborem, prof. URK,
za zaszczytne i wyjątkowe wyróżnienie,
którym mnie obdarzyły. Ujmuje fakt,
że u podstaw tej Uczelni leży zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju
w poszanowaniu z dbałością o środowisko. Godność doktora honorowego jest
uważana i uznawana za jedno z najważniejszych odznaczeń, jakie w ogóle istnieją. Wielkość każdego zaszczytu zależy
nie tylko od niego samego, lecz także od
tego, kto go udziela. A w tym przypadku
udziela go Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, obchodzący 130. rocznicę studiów
rolniczych, które wywodzą się z trzyletniego studium rolniczego powstałego
w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem ujęty życzliwością wyrażoną pod moim adresem w słowach JM Pana Rektora Sylwestra Tabora, jak również Pana Dziekana
Bogdana Kuliga oraz wygłoszonej przez
Pana prof. dr. hab. Andrzeja Lepiarczyka
– promotora doktoratu honoris causa laudacji. Słowa szczególnej atencji kieruje do
Pani prof. dr hab. Doroty Bobreckiej-Jamro i Pana prof. dr. hab. Zdzisława
Wyszyńskiego za wykonanie recenzji

mojego dorobku. Czuję się zaszczycony
obecnością tak licznych dostojnych gości:
rektorów, dziekanów, przewodniczących
rad dyscyplin, profesorów i innych pracowników instytucji naukowych i wielu
drogich mi przyjaciół. Szczególne słowa
kieruję do moich najbliższych: dobrze, że
jesteście.
Tradycją akademicką jest wygłoszenie
przez nowo wypromowanego doktora honoris causa wykładu. Jak już wspomniałem, działalność Uniwersyetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja wpisuje się w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
kraju w poszanowaniu z dbałością o środowisko. Dlatego mój wykład poświęcony
jest drodze, jaką przeszła ludzkość w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju.

Ilustracja z Apokalipsy w Biblii pauperum
oprawionej w Erfurcie w czasach wielkiego gło-

DROGA DO ZIELONEGO ŁADU
Na I Szczycie Ziemi [Sztokholm 1972 r. –
przyp. red.] Indira Gandhi powiedziała:
„Największym zagrożeniem dla środowiska jest ubóstwo”.
Kryzys gospodarczy w Europie w XIV w.
Kryzys gospodarczy, który wystąpił
w średniowiecznej Europie w XIV w.,
miał miejsce po okresie ciepłego średniowiecza, kiedy to temperatura powietrza
była średnio o 1°C wyższa niż ma to miejsce w obecnych czasach. Na skutek tego
doszło do przeludnienia Europy i dużej
presji na pozyskiwanie nowych gruntów, gdyż produkcja zbóż na poziomie
2–5 ziaren z jednego wysianego ziarna
nie była wystarczająca dla zabezpieczenia
potrzeb żywnościowych ówczesnej Europy. Na to wszystko w XIV w. nałożył się
wielki głód, który związany był z dramatycznymi opadami w latach 1315–1317,
i epidemia dżumy, która w połowie XIV
w. spowodowała śmierć blisko 1/3 popu-
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du 1315–1317 (w zbiorach Biblioteki Księżnej
Anny Amalii w Weimarze)

lacji ludzi w Europie. Dlatego zapotrzebowanie na drewno i nowe tereny uprawne było tak duże, że doszło do katastrofy
ekologicznej związanej ze zniszczeniem
leśnych ekosystemów. Zaczęto, zwłaszcza
w księstwach niemieckich, tworzyć nowe
prawo, które pozwalało na wycinanie tylu
drzew, ile było zasadzonych przez osobę
wycinającą te drzewa. To troszeczkę złagodziło kryzys ekologiczny XIV w., a następny pojawił się w oświeceniu.
Kryzys ekologiczny w Europie w okresie
oświecenia
Zapotrzebowanie na drewno było tak
duże, że produkcja leśna nie pokrywała
go. W tym czasie saski inżynier, nadzorca
kopalń srebra Hans Carl von Carlowitz,
opublikował zasady gospodarki leśnej, by

Hans Carl von Carlowitz; źródło: https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1388392

była ona ciągła, trwała i zrównoważona.
Te zasady właściwie mogłyby obowiązywać w chwili obecnej, gdyż w wielu
krajach Europy były dogmatem aż do początku XX w.
Powstanie Organizacji Narodów
Zjednoczonych
Stosunki międzynarodowe i międzyludzkie zaczęła regulować powstała w 1945 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Powstała ona po okropieństwach II wojny
światowej i w preambule zapisano: „My,
Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane [...] przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość
człowieka [...] i w tym celu [...] korzystać
z urządzeń międzynarodowych dla popierania gospodarczego i społecznego
postępu wszystkich narodów [...]”. Kładę
nacisk na słowo „gospodarcze”.
Ruchy na rzecz ochrony środowiska
W latach 60. XX w. pojawiły się pierwsze ruchy na rzecz ochrony środowiska.
Związane są one z osobą Rachel Carson,

Rachel Carson; źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=277288

Z perspektywy 50 lat myśli Ehrlicha
wydają się całkowicie oderwane od rzeczywistości. Książka powstała w 1968 r.,
kiedy prace i postępy zielonej rewolucji
były bardzo zaawansowane, ale miała
ogrommny wpływ na ówczesne środowiska proekologiczne. Ehrlich zakładał,
że liczba ludności – maksymalna, jaka

z życia Uczelni

która w książce Milcząca wiosna zwróciła uwagę na niszczenie środowiska
przez stosowanie zwłaszcza DDT i innych pestycydów. Dzisiaj, z perspektywy wielu lat, wiemy, że wiele tez
stawianych w tej książce stanowiło
w pewnym sensie konfabulację i nie było
zgodne z prawdą. Natomiast wpływ
publikacji Carson na środowiska ekologiczne był tak duży, że zaprzestano stosowania DDT w 1970 r. w Norwegii,
a w 1976 r. również w Polsce. Drugą
książką, która zwróciła uwagę różnego rodzaju środowisk, była Populacyjna
bomba Paula Ehrlicha. Można powiedzieć, że była to książka strasząca ludzkość, gdyż w patetycznych słowach Ehrlich pisał: „Bitwa o wyżywienie całej
ludzkości dobiegła końca. W latach 70.
świat będzie podlegał klęsce głodu”.

Norman Borlaug, Meksyk, 1970 r.; fot. LIFE
Magazine

może zamieszkiwać Ziemię – nie powinna przekraczać półtora miliarda ludzi.
Zielona rewolucja
Zielona rewolucja, która miała miejsce
w 2. poł. XX w., to jedyna rewolucja, która tak naprawdę ludzkości się udała. Pozostałe, z zabarwieniem amarantowym,
miały raczej niekorzystny wpływ na sytuację w świecie i w Europie. I ta zielona rewolucja wiąże się z nazwiskiem Normana
Borlauga, który wyhodował nowe odmiany pszenicy, a produkcję pszenicy m.in.
w Meksyku postawił na takim poziomie,
że kraj ten z importera stał się eksporterem pszenicy. Chcę powiedzieć, że od lat
60. liczba ludności na Ziemi zwiększa się
co 12 lat średnio o 1 miliard. Miliard to
duża liczba, którą trudno sobie wyobrazić, dlatego w celu przybliżenia tych zjawisk populacyjnych powiem, że każdej
minuty, żeby przybył miliard ludzi, rodzi
się 270 istnień ludzkich. W wyniku zielonej rewolucji plony wzrosły trzykrotnie,
produkcja zbóż ponadtrzyipółkrotnie,
a produkcja ziarna na jednego mieszkańca
pomimo tego olbrzymiego wzrostu ludności zwiększyła się o prawie 40%. Proszę
Państwa, jesteśmy teraz straszeni tym, że
Ziemia się przeludnia. Badania Vollseta,
które zamieszczono w czasopiśmie „The
Lancet” (tu zwolennikom punktozy podam, że impact factor wynosi ponad 60),
powiem tak: on przewiduje zupełnie inny
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scenariusz rozwoju przyrostu liczby ludzi.
Uważa, że w roku 2064 będzie nas około
9,7 mld, a później liczba ludności będzie
się obniżała. Zatem prawdopodobnie
światu u schyłku XXI w. grozi nie przeludnienie, ale sytuacja, w której będzie
ogromna liczba ludzi w podeszłym wieku. Wzrost, postęp biologiczny, który nierozerwalnie łączy się z pracami Borlauga,
może spowodować, że u schyłku tego stulecia możemy ograniczyć powierzchnie
uprawy zbóż o ok. 40%, przeznaczając te
ziemie na inne uprawy.
Raport U Thanta i I Szczyt Ziemi
Na kryzys, który się pojawił się – kryzys
środowiska, kryzys określony jako stosunek człowieka do środowiska, zwrócił
uwagę U Thant w swoim głośnym raporcie w 1969 r. To spowodowało, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołała
I Szczyt Ziemi (myśmy byli praktycznie

w środowisku takim, które pozwalałoby
na przyzwoite życie w dobrobycie.
Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju.
Raport Brundtland
Po tym I Szczycie Ziemi zapanowała cisza, niewiele się robiło, dopiero w 1983 r.
powołano Światową Komisję ds. Środo-

Gro Harlem Brundtland; fot. Bernt Sønvisen

wiska i Rozwoju, w której była premier
Norwegii – pani Gro Harlem Brundtland
sformułowała raport, w którym określiła,
że zrównoważony rozwój zaspokaja obecne potrzeby ludzkości bez uszczerbku dla
możliwości zaspokajania przez przyszłe
pokolenia ich własnych potrzeb.

U Thant; fot. Jac. de Nijs / Anefo; źródło:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31785517

nieobecni na tym I Szczycie Ziemi), ale
w preambule uczestnicy tego spotkania
wyrazili przekonanie, że człowiek ma
podstawowe prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków życia

II Szczyt Ziemi
20 lat po I Szczycie ziemi odbył się II Szczyt
Ziemi [Rio de Janeiro, 1992]; oczywiście
każdy następny był coraz bardziej rozbudowany i właściwie wnosił bardzo dużo
nowych definicji, pojęć, ale w preambule
dokumentu z II Szczytu Ziemi, w którym
ogłoszono aż 27 zasad zrównoważonego
rozwoju, w zasadzie 1. czytamy, że „Istoty
ludzkie stanowią centrum zainteresowania
w procesie trwałego i zrównoważonego
rozwoju. Mają prawo do zdrowego oraz
twórczego życia w harmonii z przyrodą”.
Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych
Następnym ważnym dokumentem, ważnym w kwestii zrównoważonego roz-
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woju, była Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych (2000). Streszczę ją
w jednym zdaniu – w jednym z punktów
powiedziano: „zlikwidowanie skrajnego
ubóstwa i głodu”.
III Szczyt Ziemi
I odbywa się w roku 2002 III Szczyt Ziemi, w którym Deklaracja z Johannesburga zawiera 37 punktów. W punkcie 5.
zebrani deklarują, że przyjmują na siebie
zbiorową odpowiedzialność za dokonanie
dalszego postępu w zakresie współzależnych i nawzajem wspierających się filarów
zrównoważonego rozwoju. Później, po
konferencji w Rio, odbyła się następna
pod hasłem „Przyszłość, jaką chcemy
mieć” (2012). Ale na tej konferencji zwrócono już uwagę na następujący aspekt:
największym zagrożeniem i wyzwaniem
jest gwałtowny wzrost emisji gazów cieplarnianych oraz fakt, że wszystkie kraje
są narażone na negatywne oddziaływanie
zmian klimatu. Dlatego w 2019 r. odbył
się Szczyt Klimatyczny ONZ, w którym
m.in. zapisano: „Tylko jeśli państwa już
dziś wejdą na ścieżkę prowadzącą do
neutralności dla klimatu, do 2050 r. będziemy w stanie powstrzymać katastrofę
klimatyczną”.
Europejski Zielony Ład
No i doszliśmy do Europejskiego Zielonego Ładu. Można powiedzieć, że dotychczasowe działania na rzecz ochrony
środowiska w większości okazały się mało
skuteczne. Zmiany klimatu przybierające
na sile i procesy zanikania gatunków i degradacji środowiska naturalnego są egzystencjonalnym zagrożeniem dla ludzkości.
Postawiono sobie w Europejskim Zielonym Ładzie kilka celów: „osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.; ochrona
życia ludzkiego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń; wspieranie przedsiębiorstw
na drodze do światowego przywództwa
w dziedzinie czystych produktów i technologii; zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i zrów-
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noważony”. Ale w tym wycinku mamy
coś z rolnictwa: celem strategii rolnej UE
„Od pola do stołu” jest zagwarantowanie
bezpieczeństwa żywnościowego i zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na
środowisko. Zmniejszenie również śladu
węglowego, którym rolnictwo skaża środowisko. Zapewnienie zrównoważonej
produkcji żywności możliwe będzie: przez
stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym; zmniejszenie do 2030 r. zużycia
pestycydów o 50% (to wydaje się sferą marzeń; w przypadku rzepaku eliminacja niektórych pestycydów powoduje, że jesienią
musimy wielokrotnie stosować te zabiegi,
często mało skutecznie), zmniejszenie zużycia nawozów o 20% (również odnoszę
się do rzepaku, zastanawiając się, czy to nie
spowoduje obniżenia plonowania).
Rolnictwo odpowiada za 10% emisji
gazów cieplarnianych, z tego 70% pochodzi z produkcji zwierzęcej, więc trzeba coś
zrobić, żeby to źródło metanu, którym są
organizmy zwierzęce, jakoś ograniczyć
albo wyeliminować. Oporność na antybiotyki należy zmniejszyć o 50% do 2030
r. Zmiany klimatyczne wiążą się z dużą
presją agrofagów na rośliny, dlatego należy zabezpieczyć lepszą ochronę roślin.
Do 2030 r. 30% obszarów lądowych
i 30% obszarów morskich ma być objętych ochroną prawną.
Osiągnięcie celów Zielonego Ładu będzie wymagało zainwestowania dużych
środków. Ale ja w tym Zielonym Ładzie
dostrzegam pewien element, który budzi
mój niepokój. Europa ma pod dostatkiem
żywności, Europa produkuje żywność
w nadmiarze, ale 1/3 ziemi w Europie ma
być użytkowana ekologicznie. To doprowadzi do zmniejszenia plonowania przy
wzrastającej jeszcze w dalszym ciągu liczbie ludności, jawi się więc pytanie: gdzie
mamy tu miejsce na międzyludzką ogólnoświatową solidarność? Czy to jest tylko egoizm Europejczyków, egoizm osób,
które lansują ten Zielony Ład? Celów
Zielonego Ładu nie należy rozpatrywać
w aspekcie kosztów, ale raczej w aspekcie

Farma wiatrowa; fot. Florian Pircher (Pixabay.com)

inwestycji w przyszłość. Idea Zielonego
Ładu jest możliwa do zrealizowania, przy
zrozumieniu jednak, że pojęcie „globalna wioska” dotyczy nie tylko sytuacji, że
możemy się komunikować przy pomocy
elektronicznych środków komunikacji,
ale przede wszystkim wtedy, kiedy zrozumiemy, że procesy technologiczne, które
zachodzą w miejscu A, mają oddziaływanie w miejscach B, C, D. Zatem nie może
tu być żadnego pobłażania. I skoro idee
Europejskiego Zielonego Ładu wpisują
się w myśl żyjącego na przełomie XVI
i XVII w. Johna Donne’a, który dbałość o
środowisko wyraził w wierszu Komu bije
dzwon następująco: „Jeżeli morze zmyje
choćby grudkę ziemi, Europa będzie po-

mniejszona, jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją
własną”, to należy żywić nadzieję, że
w XXI w. mieszkańcom Ziemi nie zabraknie determinacji i wyobraźni w budowaniu Zielonego Ładu, gdyż jak powiedział Albert Einstein: „Wyobraźnia
jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”.
Opracowanie: Jacek Okarmus
na podstawie zapisu wideo dokonanego
podczas uroczystości 15 października 2021 r.
Redakcja dziękuje Centrum Kultury
i Kształcenia Ustawicznego UR
za udostępnienie nagrania

Prof. Andrzej Kotecki wpisuje się do Księgi pamiątkowej UR; fot. Jacek Okarmus
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Uroczyste zakończenie II edycji studiów MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”
Kraków, 15 października 2021 r.

15 października 2021 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, we wnętrzach pięknie odnowionej sali wykładowej B Collegium
Godlewskiego, miała miejsce uroczystość
zakończenia II edycji trzysemestralnych
studiów podyplomowych Master of Business Administration „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”. Słuchaczami II edycji tych prestiżowych studiów były osoby
zajmujące kierownicze stanowiska w bankach z województw małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, rewidenci bankowi oraz pracownicy
naukowo-dydaktyczni i administracyjni
UR – łącznie 24 osoby.
Spotkanie poprowadził kierownik
Studium MBA – dr hab. inż. Józef Kania, który na wstępie przywitał wszystkich obecnych, tj. dr. hab. inż. Andrzeja Bogdała, prof. URK – prorektora
ds. kształcenia, byłego rektora – prof.
Włodzimierza Sady, przedstawicieli
członków konsorcjum, w ramach którego studia były realizowane: dr. Piotra
Sedlaka – dyrektora Krakowskiej Szkoły
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i Piotra Huziora – wiceprezesa zarządu Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych im. Franciszka
Stefczyka w Warszawie, a także dr. hab.
inż. Tomasza Wojewodzica, prof. URK
– kierownika dyscypliny ekonomia i finanse, prof. dr. hab. inż. Wiesława Musiała – członka komisji egzaminacyjnej,
prof. dr hab. Ewę Miklaszewską wraz
z dr. Krzysztofem Kilem z Uniwersyte-

Sala B Collegium Godlewskiego: uroczyste zakończenie II edycji studiów MBA

tu Ekonomicznego w Krakowie (którzy
przygotowali i wygłosili z okazji zakończenia II edycji studiów wykład okolicznościowy), wszystkich wykładowców
i pozostałych gości, w tym absolwentów
I edycji studiów MBA.
Po powitaniu głos zabrał prorektor ds.
kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, sprawujący bezpośredni
nadzór nad przebiegiem studiów. Gratulując absolwentom ukończenia II edycji,
nawiązał do wysokiego poziomu studiów,
czego efektem były m.in. przygotowane
przez słuchaczy prace dyplomowe. Wspomniał bowiem, że jako członek Komisji
Egzaminacyjnej uczestniczył w egzaminach dyplomowych słuchaczy i był pod
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wrażeniem wiedzy dyplomantów, rozeznania tematu oraz umiejętności prowadzenia dyskursu naukowego. Nie krył
satysfakcji, że elitarne studia MBA na
Uniwersytecie Rolniczym odniosły sukces, o czym dobitnie świadczy zadowolenie absolwentów zarówno pierwszej, jak
i drugiej ich edycji.
Kolejnym mówcą był Piotr Huzior,
prezes zarządu partnera naszej Uczelni
w realizacji studiów, tj. Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.
Stefczyka w Warszawie. Przyłączając się
do gratulacji składanych absolwentom,
wspomniał, iż sam ukończył te studia
w ramach pierwszej ich edycji. Podkreślił
potrzebę i znaczenie ciągłego kształcenia

Dr Aleksandra Płonka odbiera podziękowania
od absolwentów studiów podylomowych MBA

Uroczystość zakończył wykład pt.
Wpływ pandemii Covid-19 na banki
spółdzielcze w Polsce, wygłoszony przez
prof. dr hab. Ewę Miklaszewską i dr.
Krzysztofa Kila z Katedry Bankowości
i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tekst:
dr inż. Aleksandra Płonka

PRZEMÓWIENIE DARIUSZA WÓJCIKA – PREZESA
ZARZĄDU O.K. BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W KNUROWIE
Magnificencjo Szanowny Panie Rektorze,
Szanowni Państwo Profesorowie i Doktorzy, Patroni i Partnerzy studiów podyplomowych MBA, Menadżerowie Banków
Spółdzielczych!
„Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie
stoi; człowiek zaś, gdy pracuje”. Słowa
Józsefa Eötvösa – węgierskiego polityka
i pisarza, spisane na początki XIX w.,
wydają się być dla nas wszystkich nieustającym drogowskazem. Drogowskazem, jak również obranym przez nas
kierunkiem ludzkiej egzystencji, który
spowodował, że mogliśmy się tutaj wszyscy poznać, stworzyć grupę wspaniałych
ludzi wymieniających się doświadczeniami, poglądami, szczerze analizującymi
wzajemnie praktykowane rozwiązania
i aktywnie uczestniczyć w tym prestiżowym edukacyjnym projekcie.
Dzisiejszy dzień to dla nas, absolwentów, powód do dumy, zadowolenia i pragnienie wyrażenia słów podziękowania
kierowanych do: jednostki prowadzącej
studia, czyli Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
w którym podczas trzech semestrów
mieliśmy zaszczyt gościć, szczególnie
dla Profesora Józefa Kani oraz Pani
Doktor Aleksandry Płonki za pomysł
i organizację tak znakomitego projektu;
Partnerów, jakimi są: Krakowska Szkoła
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stef-

czyka w Warszawie; Wykładowców – za
czas, inspiracje, burzę myśli i ogromny
potencjał profesjonalnie przekazanej wiedzy merytorycznej, przeprowadzonej w
niezwykle miłej i twórczej atmosferze;
Patrona tego prestiżowego przedsięwzięcia, jakim jest Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych w Warszawie.

Dariusz Wójcik – prezes zarządu O.K. Banku
Spółdzielczego w Knurowie

W naszych aktach osobowych jako absolwentów pojawia się kolejny dokument:
prestiżowy certyfikat ukończenia elitarnych studiów podyplomowych MBA,
których celem było rozwijanie i pogłębianie wiedzy, umiejętności menadżerskich,
kompetencji społecznych, prowadzących
do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi
zasobami oraz permanentnej poprawy
efektywności funkcjonowania banków.
Prestiżowy dokument MBA postrzegany
w praktyce gospodarczej za najwyższą
formę wykształcenia menadżerów wręczony, przekazany i… co dalej?
Zaszczyt, honor i poczucie naturalnej
ludzkiej wielkiej odpowiedzialności. Odpowiedzialności, by ta synergia spółdzielczego doświadczenia przeszłych pokoleń,
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oraz rozwijania umiejętności menadżerskich, będących kluczem do sukcesu każdego menadżera. W tym miejscu poinformował także, że w efekcie prowadzonych
rozmów z prezesami banków spółdzielczych zgłosiła się wystarczająca liczba kandydatów i już z początkiem listopada br.
będziemy inaugurować III edycję studiów.
Dyrektor KSB – dr Piotr Sedlak, zabrawszy głos w dalszej kolejności, zwrócił
uwagę na odpowiedzialność absolwentów MBA nie tylko za wyniki swoich
firm, ale też za zespół, za dobrostan ludzi, z którymi pracują oraz za otoczenie
biznesu, zwłaszcza w kontekście banków
spółdzielczych. Namawiał też do ciągłego poszukiwania wiedzy i do kontaktu
z Uczelnią, gdzie mogliby się podzielić
swoimi nowymi doświadczeniami z kolejną generacją studentów.
Po przemówieniach przedstawicieli instytucji partnerskich realizujących studia
podyplomowe MBA nastąpiło uroczyste
wręczenie świadectw ich ukończenia.
Następnie w imieniu świeżo upieczonych
absolwentów głos zabrali: Dariusz Wójcik – prezes zarządu O.K. Banku Spółdzielczego w Knurowie i dr inż. Łukasz
Paluch – adiunkt w Katedrze Ekonomii
i Gospodarki Żywnościowej UR, których
wypowiedzi prezentujemy poniżej.

z życia Uczelni

jak również wielowymiarowego zaangażowania i pracy nas tutaj obecnych,
nieustająco wspierających lokalność,
społeczność, spółdzielczość w obecnym
czasie, pozwoliła pisać kolejne wspaniałe
karty historii bankowości spółdzielczej
w Polsce.
Szanowni Państwo, doceniajmy w sobie tę naszą naturalną otwartość na nowe,
relacyjność i nieustające dążenie do odkrywania bezmiaru wiedzy.
Pozwólcie, że na koniec mojego wystąpienia przytoczę nie spisane nigdzie,
ale często powtarzane przez zespół O.K.
Banku Spółdzielczego słowa: „SUKCES
– to zawsze kwintesencja kreatywnej
współpracy. Historia potwierdza, teraźniejszość oczekuje, a przyszłość wymaga”.

PRZEMÓWIENIE DR. INŻ. ŁUKASZA PALUCHA –
ADIUNKTA W KATEDRZE EKONOMII
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ UR
Magnificencjo Rektorze, Szanowni
Państwo!
W imieniu Absolwentów II edycji studiów MBA „Zarządzanie bankiem
spółdzielczym” chciałbym na ręce Pana
prof. Sylwestra Tabora – Rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana prof. Bogdana Kuliga
– Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego złożyć serdeczne podziękowania za umożliwienie nam podjęcia
i ukończenia studiów MBA.
Słowa podziękowania kieruję także
na ręce obecnych dziś z nami przedstawicieli Partnerów studiów w osobie
Pana Piotra Huziora – Prezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
w Warszawie oraz Pana dr. Piotra Sedlaka – Dyrektora Krakowskiej Szkoły
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
Słowa podziękowania kieruję również
do Wykładowców, Pracowników uczelni wyższych, Specjalistów i Praktyków
sektora bankowego zarówno z kraju, jak
i z zagranicy, z którymi mieliśmy przy-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości zakończenia II edycji studiów MBA (2019–2021)
na Uniwersytecie Rolniczym; fot. Mariusz Dacko

Dr inż. Łukasz Paluch – adiunkt w Katedrze
Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej UR

jemność pracować podczas zajęć, a którzy
w naszej opinii są znakomitymi specjalistami w dziedzinie nauk ekonomicznych
(ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości oraz nauki o zarządzaniu).
Szczególne podziękowania kieruję
także w stronę Kierownictwa studiów
podyplomowych MBA: Pana prof.
Józefa Kani oraz Pani dr Aleksandry
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Płonki za podjęty przez nich trud i za
profesjonalizm, jakim zdaniem Absolwentów wykazali się przy organizacji
zarówno I, jak i II edycji studiów MBA.
Zaznaczając, że zwłaszcza w trakcie II
(„covidowej”) edycji stanowiło to dla
nich nie lada wyzwanie, z którym w naszej opinii poradzili sobie wyśmienicie.
Na koniec chciałbym zwrócić się do
Was, drodzy Absolwenci, gratulując
Wam osiągnięcia kolejnego sukcesu zawodowego i prywatnego oraz dziękując
za wspólnie spędzony czas i nawiązane
relacje przyjacielskie, które – mam nadzieję – przetrwają jak najdłużej. Cieszę
się, że mogłem Was poznać, współpracować z Wami i wspólnie odkrywać kolejne przestrzenie z zakresu zarządzania
bankowością spółdzielczą. Pomimo jednak, że na usta cisną się słowa: „Chwilo, trwaj!”, w życiu jest niestety tak, że
„wszystko, co dobre, szybko się kończy”.
Życzę więc wszystkim spełnienia
i wielu sukcesów na drodze zawodowej
i prywatnej, pozostając w przekonaniu,
że nabyta podczas studiów MBA wiedza, umiejętności oraz relacje pozostaną
z nami na zawsze.

Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Wydział Technologii Żywności

Aneta Kopeć jest absolwentką Wydziału
Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie. W czerwcu 1999 r.
otrzymała dyplom magistra inżyniera
technologii żywności i żywienia, broniąc pracę pt. Zawartość składników
odżywczych w wybranych odmianach topinamburu (promotorem była prof. dr
hab. Ewa Cieślik). W grudniu 2002 r.
otrzymała stopień doktora nauk rolniczych z zakresu technologii żywności
i żywienia, broniąc pracę Wpływ fruktanów na gospodarkę lipidową i węglowodanową w organizmie szczurów doświadczalnych, której promotorem była
także prof. dr hab. Ewa Cieślik. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia na Wydziale Technologii
Żywności UR, przedstawiając rozprawę
habilitacyjną Wpływ niektórych bioaktywnych składników żywności na wybrane
parametry doświadczalne w badaniach
z udziałem zwierząt doświadczalnych,
której recenzentami byli: prof. dr hab. inż.
Anna Brzozowska, prof. dr hab. inż. Zofia
Lisiewska oraz prof. dr hab. Jan Gawęcki.
Aneta Kopeć od 1999 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W latach 1999–2004 zatrudniona
była na etacie technika, w latach 2004–

2005 i 2006–2007 jako asystent naukowo-dydaktyczny w ówczesnej Katedrze
Żywienia Człowieka WTŻ UR. W latach
2008–2019 była adiunktem w tej jednostce, a od 2019 r. profesorem UR. W lipcu
2021 r. otrzymała nominację profesorską.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Od początku pracy naukowej zainteresowania badawcze Anety Kopeć związane są z prozdrowotnymi właściwościami
żywności oraz oceną sposobu żywienia
i stanu odżywienia różnych grup ludności.
W ramach realizacji pierwszego nurtu badawczego prowadziła doświadczenia dotyczące różnych bioaktywnych składników
żywności (fruktoligosacharydy, inulina,
sterole roślinne, ekstrakt z ryżu czarnego,
resweratrol i inne) na gospodarkę lipidową
w organizmie szczurów doświadczalnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdziła m.in., że sterole roślinne wpływają na obniżenie stężenia cholesterolu
ogółem i frakcji LDL w osoczu krwi szczurów. Dodatek frakcji ryżu czarnego i steroli roślinnych do diet eksperymentalnych
szczurów powodował istotne obniżenie
stężenia triacylogliceroli w osoczu krwi.
Wykazała ponadto, że obecność frakcji
ryżu czarnego i steroli w diecie szczurów
istotnie wpłynął na obniżenie zawartości
tłuszczu ogółem w wybranych narządach.

Kolejnym ważnym nurtem badawczym
Anety Kopeć jest ocena sposobu żywienia różnych grup ludności, w tym dzieci
i młodzieży z ośrodków szkolno-wychowawczych, dzieci w wieku przedszkolnym,
studentów oraz osób w wieku zaawansowanym przebywających w domach opieki
społecznej. Z uwagi na szczególny brak w
dostępnej literaturze danych dotyczących
pobrania polifenoli w racjach pokarmowych
dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych,
oznaczała zawartość polifenoli ogółem oraz
ich aktywność antyoksydacyjną.
Aneta Kopeć uczestniczy w realizacji prac badawczych dotyczących oceny
sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz
edukacji żywieniowej wysokokwalifikowanych sportowców trenujących wyczynowo różne dyscypliny sportowe. W dostępnej literaturze nadal niewiele jest tego
typu artykułów.
Działalność naukowa Anety Kopeć zaowocowała 46 publikacjami z listy JCR,
40 w czasopismach międzynarodowych
lub krajowych innych, 25 rozdziałami
w monografiach oraz 145 doniesieniami
na konferencje krajowe i zagraniczne.
STAŻE NAUKOWE
Aneta Kopeć odbyła cztery staże w jednostkach zagranicznych. W grudniu
2001 r. przebywała na stażu w Instytucie

33

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie:
prof. dr hab. inż.
Aneta Kopeć

z życia Uczelni

Chemii na University of Agricultural Sciences w Wiedniu. W roku 2003
wyjechała na półroczny staż podoktorski na Uniwersytecie Kolumbii
Brytyjskiej w Vancouver, który był finansowany przez fundację Dekabana,
działającą przy tej uczelni. W latach
2004–2006 ponownie odbyła staż na
Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej.
W ramach programu LLP-Erasmus gościła też na Wydziale Agrobiologii, Żywności
i Żywienia na Czeskim Uniwersytecie
Rolniczym w Pradze.
PROJEKTY BADAWCZE
Aneta Kopeć była głównym wykonawcą
dwóch projektów finansowanych w ramach 6. programu ramowego UE „Improving knowledge and Decision support
for Healthy Lifestyles-Health+” i „Freshly baked breads with improvement of
nutritional quality and low energy demanding for the benefit of the consumer
and of the environment (Fresh Bake)”.
Była też głównym wykonawcą projektu
pt. „Wpływ fruktanów na gospodarkę
lipidową w organizmach szczurów doświadczalnych”, na podstawie którego
powstała jej praca doktorska. Kolejne
projekty, w jakich uczestniczyła Aneta
Kopeć jako główny wykonawca, to: 1)
„Aktywność i ekspresja hemowej oksygenazy-1 jako nowe wskaźniki właściwości funkcjonalnych (antyoksydacyjnych)
czarnoplewkowych odmian owsa w diecie szczura”; 2) „Biofortyfikacja wybranych warzyw w I i Se, z uwzględnieniem
oddziaływania tych mikroelementów na
wielkość i jakość plonu oraz ocena przyswajalności jodu i wybranych parametrów biochemicznych szczurów żywionych warzywami wzbogacanymi w jod”;
3) „Składniki bioaktywne w owocach
wybranych krzewów dziko rosnących
i ich wpływ na organizm szczura laboratoryjnego”. Była też opiekunem naukowym projektu pt. „Wpływ owoców i
liści czereśni na wybrane wskaźniki biochemiczne oraz metabolizm tłuszczów

w organizmie szczura doświadczalnego”.
Obecnie realizuje grant pt. „Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wzbogacane naturalnymi związkami polifenolowymi do potencjalnych zastosowań
w inżynierii tkankowej”, którego liderem
jest AGH, a konsorcjantami UJ i UR.
Uczestniczyła w dwóch edycjach grantu edukacyjno-naukowego pt. „ABC
zdrowego żywienia” ufundowanym przez
Fundację Carrefour oraz w projekcie pt.
„Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona. Kołłątaja
w Krakowie”.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Aneta Kopeć była lub jestem członkiem: Komisji ds. Nagród, Odznaczeń
i Okresowej Oceny Kadr; Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia; Wydziałowej Komisji
ds. Rozwoju Naukowego; Wydziałowej
Komisji do Spraw Dydaktycznych i Studenckich; Wydziałowym Koordynatorem
programu LLP-Erasmus oraz Erasmus+,
członkiem Rady Wydziału Technologii
Żywności, a obecnie członkiem Rady
Dyscypliny, Rady Kierunku Dietetyka
oraz Rektorskiej Komisji ds. Wymiany
Międzynarodowej. Od września 2020 r.
pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Technologii Żywności.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W ramach działalności dydaktycznej
Aneta Kopeć brała udział w opracowaniu:
ramowego programu studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku technologia
żywności i żywienie człowieka, specjalność dietetyka, a następnie ramowego
programu studiów stacjonarnych i stopnia dla kierunku dietetyka. Przygotowała
programy dla następujących przedmiotów: podstawy dietetyki, dietetyka pediatryczna, żywienie sportowców, dietetyka
II, dietetyka dla słuchaczy studiów podyplomowych żywienie człowieka i dietetyka, advanced in dietetics dla studentów
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programu LLP-Erasmus/Erasmus+, global
politics in human nutrition oraz methods
in reserach. Była także członkiem następujących komisji: rekrutacyjnej na wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus/
Erasmus+, obron prac magisterskich
i inżynierskich. Wielokrotnie uczestniczyła w obronach prac doktorskich jako
członek Rady Wydziału. Dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
obejmuje opiekę nad doktorantami (jeden
przewód doktorski zakończony obroną
pracy w 2020 r. oraz 4 otwarte przewody
doktorskie). Była recenzentem w 3 przewodach doktorskich oraz w dwóch przewodach habilitacyjnych oraz dwukrotnie
sekretarzem w postępowaniach habilitacyjnych. W ramach pracy nauczyciela
akademickiego była promotorem 46 prac
magisterskich i 31 prac inżynierskich
oraz recenzentem 107 prac dyplomowych
(71 magisterskich i 36 inżynierskich).
Za promotorstwo prac dyplomowych
o charakterze aplikacyjnym uzyskała 3
wyróżnienia w konkursie im. Franciszka
Nowotnego (Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego). Aneta Kopeć jest opiekunem drużyn studentów
kierunku dietetyka, biorących udział
w turnieju wiedzy dietetycznej „Nutriada”, organizowanym od 2015 r. przez
Wydział Lekarski Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Za działalność naukową Aneta Kopeć
została wyróżniona nagrodą indywidulaną Rektora Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie (dwa razy), nagrodą zespołową Rektora Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie i dwukrotnie Stypendium
z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.
W 2017 r. została odznaczona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała też grant na dofinansowanie podróży
i uczestnictwa w kursie European Leadership Nutrition Program w Luksemburgu.

Jan Greszta – profesor doktor habilitowany
nauk leśnych w zakresie hodowli lasu – ekologii
lasu; fot. arch.

Urodził się 30 listopada 1926 r. w Częstochowie. Okres II wojny światowej
przeżył we Włoszczowej, gdzie uczęszczał na tajne komplety i zaliczył 4 lata
gimnazjum. W roku 1943 wstąpił do
Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny
był internowany. W latach 1945–1947
ukończył liceum matematyczno-fizyczne w Jędrzejowie. Studia ukończył na
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1957 r., otrzymując dyplom inżyniera leśnictwa, a następnie
magistra nauk agrotechnicznych na
podstawie pracy Naturalne odnowienie sosny w wybranych drzewostanach
Nadleśnictwa Olkusz. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych z zakresu
rekultywacji nieużytków poprzemysłowych uzyskał na Wydziale Rolniczym
WSR w Krakowie w 1963 r. na podstawie rozprawy Gleboznawcza charakterystyka zwałów kopalnictwa rud żelaza
oraz metody ich zagospodarowania, której promotorem był prof. T. Skawina.
Habilitował się w 1980 r. na Wydziale

Leśnym SGGW w Warszawie na podstawie rozprawy Wrażliwość sadzonek
wybranych gatunków drzew leśnych na
wzrastające ilości w glebie pyłów pochodzących z elektrofiltrów huty miedzi
i cynku. Tytuł naukowy profesora nauk
leśnych otrzymał w 1989 r.
Pracę zawodową rozpoczął jako
młodszy asystent w Zakładzie Gleboznawstwa, a następnie w Zakładzie
Typologii Lasu (kierowanym przez
prof. Edwarda Chodzickiego) oddziału krakowskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (1950–1954). Później
był zatrudniony w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jako
starszy asystent, a następnie adiunkt
(1954–1963; dyrektorem zakładu był
prof. Władysław Szafer, jego zastępcą
profesor Walery Goetel, a bezpośrednim przełożonym był prof. Jerzy Fabijanowski). W roku 1963 został służbowo przeniesiony do Zakładu Badań
Naukowych GOP PAN w Zabrzu w
celu zorganizowania tam Pracowni Re-

kultywacji, której następnie był kierownikiem (1963–1971). Nieotrzymawszy
zgody na wyjazd na stypendium Humboldta, postanowił zmienić miejsce
pracy. Złożył wypowiedzenie, które
zostało przyjęte, i wrócił do Krakowa.
Dużym problemem okazało się jednak
znalezienie nowego zatrudnienia. Do
Zakładu Ochrony Przyrody PAN nie
mógł wrócić, ponieważ po śmierci profesorów Szafera i Goetla nowe kierownictwo postawiło przed sobą inne priorytety i zadania. Pomocą okazała się
oferta pracy w Biurze Studiów i Projektów Surowców Skalnych „Biprokrusz”
w Krakowie na 1/8 etatu. Podjął
w nim pracę na stanowisku konsultanta
z zakresu rekultywacji terenów przekształconych i kontroli przychodzących
projektów. Jako adiunkt powrócił do
Instytutu Botaniki PAN w Krakowie,
gdzie pracował w latach 1971–1984.
W 1975 r. przekonał dyrekcję instytutu
do zakupu willi w Szarowie i powołania
w niej Stacji Terenowej Instytutu Bo-

35

z życia Uczelni

Wspomnienie o zmarłych:
prof. Jan Greszta
(1926 – 2021)

z życia Uczelni

taniki PAN. W tym czasie realizował
granty finansowane z Departamentu
Rolnictwa USA: „Effect of dusts emitted by mills of non-ferrous metals on basic species of forest trees”, „Detrimental
effect of dusts emitted by various industries on trees and forest biotope”. Następnie jako docent (1982), a później
jako profesor (od 1989) pracował na
Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej
w Krakowie, pełniąc funkcję kierownika Katedry Ekologii Lasu (1984–
1997). Wyniki badań realizowanych
przy współpracy z Departamentem
Rolnictwa USA przedstawione zostały
w następujących publikacjach: Detrimental effect of dusts emitted by various
industries on trees and forest biotope
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej
w Krakowie, ser. Leśnictwo, 226, 18,
1988) i The effect of acid rain on the development of selected species of forest trees
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej
w Krakowie, ser. Leśnictwo, 21, 1991).
Profesor Jan Greszta był kierownikiem
Podyplomowego Studium Ochrony
Przyrody i Środowiska im. Prof. Stefana
Myczkowskiego przy Wydziale Leśnym
(1989–2007). W latach 1993–1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału Leśnego. W 1997 r. przeszedł na emeryturę.
Odbył staże naukowe w Zakładzie
Ochrony Krajobrazu i Biurze Górniczych Projektów w Czechosłowacji
(1952) i na Uniwersytecie w Bielefeld
w Niemczech (1991).
Jego główne zainteresowania naukowe obejmowały: oddziaływanie
przemysłu na lasy; rekultywację i zagospodarowanie terenów przekształconych przez działalność przemysłową;
ekologiczną charakterystykę nieużytków przemysłowych oraz obieg metali ciężkich w ekosystemie leśnym w
warunkach oddziaływania skażonego
środowiska, a w szczególności wpływ
kwaśnych deszczy na lasy.
Dorobek naukowy prof. Jana Greszty
obejmuje 120 publikacji, w tym 80 prac

Przed domem prof. Jana Greszty w Bielsku-Białej; profesorowie (od lewej): Wojciech Krzaklewski,
Jan Greszta i Stanisław Małek (2019); fot. arch.

naukowo-badawczych. Do najważniejszych prac oprócz rozprawy doktorskiej
i habilitacyjnej należą: Accumulation
of Heavy Metals by Certain Tree Species
[w:] „Urban Ecology” 1982; The Effect of
Dusts from Cooper and Zinc Works Introduced into the Soil on the Growth of the
Seedlings of Selected Tree Species, fragm.
„Floristica et Geobotanica” 27.1.1983;
Correlation Between the Content of Coper,
Zinc, Lead and the Content of Selected
Forest Tree Species, fragm. „Floristica et
Geobotanica” 28.1.1983; Untersuchungen über die Einwirkung von Stauben
aus einer Eisen - und Aluminiumhütte
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auf ein Waldökosystem” [w:] Beitrage des
Symposium „Schwermetalle und Saure
Depositionen”, 1, 1985. Jest też autorem lub współautorem podręczników
i skryptów oraz autorem rozdziałów
i redaktorem książek naukowych, m.in.:
Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych, PWRiL, Warszawa 1972 (wspólnie z S. Morawskim); Wpływ imisji na
siedliska borowe i drzewostany sosnowe
w Śląsko-Krakowskim Okręgu Przemysłowym”, Zakład Ochrony Przyrody PAN,
PWN, Warszawa 1975; Zagospodarowanie popiołów dla renowacji środowiska
naturalnego, PAN Oddział w Krakowie,

ki oraz leśnictwa i przemysłu drzewnego komisji do opracowania założeń,
zasad i warunków eksploatacji piasku
podsadzkowego dla potrzeb górnictwa węglowego. W trakcie pobytu na
Śląsku uczestniczył w projektowaniu
i budowie Leśnego Pasa Ochronnego
oraz w Lidze Ochrony Przyrody i innych tego typu przedsięwzięciach. Jest
ponadto autorem 53 prac niepublikowanych, współautorem 1 patentu (nr
53762. Sposób rekultywacji nieużytków
poprzemysłowych i wydm piaszczystych
oraz poprawy własności gleb lekkich
i torfowych), a także współautorem wielu opracowań kartograficznych.
Dla mnie osobiście był Profesor Jan
Greszta promotorem pracy magisterskiej i doktorskiej oraz tą osobą, która
zaproponowała mi podjęcie pracy na
Wydziale Leśnym ówczesnej Akademii
Rolniczej w Krakowie podczas ostatniego roku studiów, mimo iż byłem
stypendystą Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej w Krakowie. Profesor
był osobą zawsze uśmiechniętą, pełną
życzliwości, skromną i pomocną, czy to
w obszarze naukowym, zawodowym,
czy osobistym, dla każdego spotkanego na swojej drodze drugiego człowieka. Pomimo wielu lat od zakończenia
pracy i przejścia na emeryturę z dużym

zainteresowaniem i radością przyjmował kolejne awanse, jak również podejmowane przez pracowników Katedry
nowe wyzwania organizacyjne.
W pamięci pozostanie nasze – tj.
Wojciecha Krzaklewskiego i moje –
spotkanie z Panem Profesorem Janem
Gresztą (załączone zdjęcie) w 2019 r.
w Bielsku-Białej oraz spotkania przy
przygotowywaniu autorskiego rozdziału do książki z okazji Jubileuszu
70-lecia Wydziału Leśnego. Mimo
upływu lat, pogłębiającej się słabości w
dniu codziennym nasze rozmowy były
przepełnione życzliwością i humorem
oraz troską o rozwój Katedry i jej pracowników.
24 września 2021 r. pożegnaliśmy
Naszego Drogiego Pana Profesora, dziękując mu za wszelkie dobro, które od
Niego otrzymaliśmy. Rodzinie Zmarłego, Bliskim i Przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia w imieniu
pracowników Katedry Ekologii i Hodowli Lasu oraz własnym.
Requiescat in pace, Carus Professor!
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Tekst:
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
kierownik Katedry Ekologii i Hodowli Lasu
Wydział Leśny
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seria „Nauka dla wszystkich”, Kraków
1978; Wpływ przemysłowego zanieczyszczenia powietrza na lasy, Wyd. SGGW
-AR w Warszawie, 1999. W 2002 r.
wydał książkę podsumowującą dorobek
naukowy pt. Wpływ imisji na lasy.
Prof. Jan Greszta był promotorem
5 rozpraw doktorskich i 25 prac magisterskich. Był członkiem: Komitetu
Ochrony Przyrody PAN (1971–1977),
Komitetu Człowiek i Środowisko PAN
(1977–1980), Komitetu Nauk Leśnych
PAN (1987–1996), Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie (1984–1998), Ligi Ochrony
Przyrody (prezes Zarządu Wojewódzkiego 1989–1992), Komitetu Ochrony Przyrody powołanego przez wojewodę krakowskiego, Wojewódzkiej
Rady Środowiska w Krakowie (1993–
1996), Komitetu Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN w Krakowie,
Międzynarodowej Komisji ds. Gospodarczo-Leśnych i Rekultywacji
w Rejonach Przemysłowych, Komisji
ds. Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych. Był też konsultantem z zakresu rekultywacji i zagospodarowania
terenów przekształconych w biurach
projektów: Bipromet w Katowicach
(1972–1980) i Biprokrusz w Krakowie
(1971–1984).
Dwukrotnie został odznaczony Nagrodą Ministra Ochrony Środowiska
III stopnia za wieloletnie badania nad
wpływem kwaśnych deszczów na lasy.
Za działalność społeczną został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Miasta Krakowa” oraz Złotym
Medalem „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”. W Zakładzie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk pełnił
funkcję sekretarza Komitetu Ochrony
Przyrody PAN. Przewodniczył również
Zarządowi Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Leśnego przez
trzy kadencje. Od roku 1967 aktywnie uczestniczył w pracach powołanej
przez ministrów górnictwa i energety-

z życia Uczelni

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
Posiedzenie 12 lipca 2021 r.
Rektor poinformował, że:
• 6 lipca br. odbyło się uroczyste wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Żywności;
• Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powołał Rektora na członka Rady do Spraw
Planu dla Pracy i Rozwoju;
• 3 lipca br. Wydział Technologii Żywności podpisał list intencyjny o współpracy z Targiem Pietruszkowym w Podgórzu;
• Alina Mikołajczyk z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zdobyła złoty medal podczas Akademickich Mistrzostw Polski
w Jeździectwie, w kategorii PROFI;
• Uniwersytet Rolniczy otrzymał 4 certyfikaty w ogólnopolskim konkursie „Studia z Przyszłością”: certyfikat Nadzwyczajny Lider
Jakości Kształcenia oraz statuetkę uzyskał Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji za kierunek inżynieria i gospodarka wodna
(studia I st.); certyfikaty akredytacyjne otrzymały: Wydział Leśny za kierunek leśnictwo (studia II stopnia), Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji za kierunek inżynieria i gospodarka wodna (studia I stopnia) oraz za specjalność geoinformacja (studia I stopnia)
na kierunku gospodarka przestrzenna.
Senat nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątajaw Krakowie prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Koteckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 105/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku ekonomia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 106/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku ekonomia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 107/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku ekonomia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 108/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku ekonomia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 111/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku geodezja i kartografia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 113/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku geodezja i kartografia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 137/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 139/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• 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
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Senat ustalił programu studiów na kierunku browarnictwo i słodownictwo, studia stacjonarne I stopnia, profil praktyczny od roku
akademickiego 2021/2022.

Posiedzenie 28 września 2021 r.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarli: mgr inż. Barbara Skalska – emerytowany kierownik
Dziekanatu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, dr Maria Cichoń – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego, mgr inż.
Magdalena Strzała – pracownik Domu Studenckiego „Młodość”, dr inż. Mieczysław Cienciała – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, inż. Andrzej Pudełko – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki,
mgr Ewa Trzeciak – emerytowany pracownik kwestury, prof. dr hab. inż. Jan Greszta – emerytowany pracownik Wydziału
Leśnego, dziekan tego Wydziału w latach 1993–1996, oraz prof. dr hab. inż. Waldemar Kmiecik – emerytowany pracownik
Wydziału Technologii Żywności, prodziekan Wydziału Rolniczego w latach 1978–1981.
Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor poinformował, że:
• Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych dwóm pracownikom: prof. dr hab. inż. Ewie Błońskiej (w dyscyplinie nauki leśne) oraz prof. dr hab. inż. Anecie Kopeć (w dyscyplinie technologia żywności i żywienia). Listy gratulacyjne będą wręczone
na inauguracjach wydziałowych;
• 1–3 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się konferencja CYBERSEC CEE Regions&Cities (dotycząca współpracy w sferze
cyberbezpieczeństwa, rozwoju technologii oraz opracowaniu skutecznych narzędzi do zwalczenia cyberprzestępczości), w której
uczestniczył JM Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. W ramach forum Prezydent RP spotkał się z rektorami uczelni
wyższych;
• 8–9 września br. JM Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, uczestniczył w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu, podczas którego m.in. moderował panel dyskusyjny pt. „WPR – dzieli czy łączy?”. W debacie uczestniczyli Jan K. Ardanowski
– doradca Prezydenta RP oraz Janusz Wojciechowski – europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi;
• 9 września br. prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Andrzej Sechman podczas walnego zgromadzenia Visegrad University Association został wybrany na wiceprezydenta tej organizacji;
• 9–10 września br. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju odbyło się zorganizowane przez Uniwersytet Rolniczy posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych;
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2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 83/2020 z dnia 25 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 55/2021 z dnia 28 maja 2021 r.;
• 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, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 84/2020 z dnia 25 września 2020 r.;
• Uchwałę Senatu nr 167/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku zarządzanie, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 168/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku zarządzanie, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego
2019/2020;
• Uchwałę Senatu nr 169/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku
akademickiego 2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 56/2021 z dnia 28 maja 2021 r.;
• Uchwałę Senatu nr 171/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku
akademickiego 2019/2020.
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• 2 sierpnia br. JM Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, został powołany na członka Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Małopolskiego.
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał JM Rektora dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK, prof. Zygmunta Kowalskiego i dr. hab. inż. Paweł Górkę, prof. URK, na członków Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu
Badawczego na kadencję 2021–2025;
• dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK, z Wydziału Technologii Żywności została laureatką nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: „Nauka dla lepszego życia w przyszłości” za realizację projektu badawczego pt. „Projektowanie innowacyjnych przetworów z karpia typu snack food o charakterze prozdrowotnym przeznaczonych dla sportowców”;
• Studencki Zespół Góralski „Skalni” w składzie: Katarzyna Kluska, Jan Michałczak, Łukasz Miętus i Jakub Ścisłowicz zdobył
1. miejsce w konkursie kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków, instrumentalistów i mistrzów w ramach 52. Festiwalu Folkloru Górali
Polskich.
Rektor powitał nowego członka Senatu – panią Marzenę Oleksy, przedstawicielkę studentów z Wydziału Technologii Żywności.
Senat powołał dyrektora Centrum Transferu Technologii oraz dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Senat wskazał kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. dr. hab. Marka Szyndela ze Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
Senat pozytywnie zaopiniował powołanie w pionie prorektora ds. nauki jednostki ogólnouczelnianej pn. Obserwatorium Rozwoju
i Dziedzictwa Kulturowego Regionów.
Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 102/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku dietetyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020,
znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. i Uchwałą Senatu nr 60/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.;
• Uchwałę Senatu nr 137/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 97/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• Uchwałę Senatu nr 139/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 98/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• 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, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 83/2020 z dnia 25 września 2020 r. oraz Uchwałą Senatu nr 55/2021 z dnia 28 maja
2021 r. i Uchwałą Senatu nr 99/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• 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, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 84/2020 z dnia 25 września 2020 r. i Uchwałą Senatu nr 100/2021 z dnia 12 lipca
2021 r.
Senat zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.
Senat uchylił Uchwałę Senatu nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Spiczakowa stanowiących działki o numerach: 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 na działki o numerach: 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269 położone przy ul. Podłużnej w Krakowie.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie:

40

Posiedzenie 29 października 2021 r.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarli: mgr Jerzy Olkuśnik – emerytowany pracownik
Działu Spraw Studenckich, dr n. hum. Maria Wigluszowa – emerytowany pracownik Biblioteki Głównej, dr inż. Ludwik Szaro
– emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz prof. dr hab. inż. Zdzisław Piskornik – emerytowany pracownik Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.
Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył list gratulacyjny prof. dr hab. Małgorzacie Kotuli-Balak, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych
i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.
Rektor poinformował, że:
• 30 września br. Wydział Leśny został uhonorowany okolicznościowym medalem Polskiego Towarzystwa Leśnego, wydanym
z okazji 200-lecia „Sylwana”, czyli najstarszego leśnego czasopisma naukowego w Polsce i na świecie;
• 6 października br. w ramach VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości JM Rektor odebrał przyznaną Uczelni przez
Radę Kongresu Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021. Nagroda została przyznana za prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością oraz metodami jej wytwarzania w ramach działalności Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Żywności;
• dr hab. Agnieszka Rutkowska, prof. URK, z Katedry Zastosowań Matematyki została członkiem Komitetu Geofizyki PAN;
• dr hab. Bartłomiej Bednarz, prof. Stanisław Małek oraz dr hab. Paweł Tylek, prof. URK, z Wydziału Leśnego weszli w skład
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa na kadencję 2021–2025, a prof. Janusz Sowa – emerytowany pracownik został
przewodniczącym tej Rady;
• Zespół z Wydziału Leśnego pod kierownictwem prof. Jarosława Sochy, wraz z międzynarodowym konsorcjum, uzyskał projekt
w konkursie Forest Value Call 2021 zatytułowany: „Learning to realize multiple forest policy objectives under climate related stress
and disturbance – LEARNFORCLIMATE („Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu
i zaburzeń klimatycznych”). Projekt jest współfinansowany przez program Horyzont Europa oraz Narodowe Centrum Nauki.
• Jakub Żurek – student I roku Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR został zwycięzcą Akademickiego
Pucharu Polski w kolarstwie szosowym.
Senat określił liczebności rad dyscyplin oraz dokonał podziału miejsc mandatowych w radach.
Senat wyraził opinię w sprawie likwidacji Centrum Naukowego Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
Senat przyjął sprawozdanie Kanclerza o stanie majątku.

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

• sprzedaży prawa własności i użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Krynica Wieś, gm. Krynica-Zdrój, i Jastrzębik, gm. Muszyna, o łącznej powierzchni 10,4957 ha;
• sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: 39/24 i 41/1 obr. 0002 Krynica Wieś,
gmina Krynica-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,4469 ha;
• zamiany nieruchomości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oznaczonej jako działka ewidencyjna numer
263 obr. 48 Krowodrza położonej w Krakowie na nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 283 obr. 49 Krowodrza.

nasze sukcesy

Rozstrzygnięto konkursy Narodowego
Centrum Nauki
OPUS 20 + LAP
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki
konkursu OPUS 20 + LAP. Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 20 ścieżki LAP
naukowcy mogli ubiegać się o środki na
projekty realizowane we współpracy dwulub trójstronnej z zagranicznymi zespołami
z Austrii, Czech i Słowenii oraz dwustronnej z zespołami z Niemiec i Szwajcarii.
Wśród projektów, które otrzymały finansowanie, znalazł się projekt dr hab. inż.
Anety Kopeć, prof. URK, z Wydziału
Technologii Żywności. Kwota dofinansowania to 1 408 368 zł. Tytuł projektu brzmi:
„Sardynki i szproty jako źródło składników
odżywczych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania układu immunologicznego w badaniach in vitro i in vivo”.
SONATINA 5
Konkurs Sonatina jest skierowany do
osób, które uzyskały stopień naukowy

doktora w okresie do 3 lat. Przyznane
granty pokrywają koszty pełnoetatowego
zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań
podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych. Wśród wniosków wyróżnionych w
5. edycji Sonatiny znalazł się realizowany
przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa projekt, którego kierownikiem jest
dr Monika Hałat. Wysokość dofinansowania to 803 175 zł. Tytuł projektu:
„Właściwości chiralooptyczne białek i ich
kompleksów (CRISPR/Cas--RNA) oraz
ich związek z aktywnością biologiczną”.
MINIATURA 5
Do konkursu MINIATURA 5 mogły
być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej
z wymienionych form: badań wstępnych/
pilotażowych, kwerendy, stażu naukowe-

go, wyjazdu badawczego albo wyjazdu
konsultacyjnego. Podstawowym celem
konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu
przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN,
innych konkursach ogólnokrajowych lub
międzynarodowych. W konkursie można
uzyskać środki finansowe w wysokości od
5 000 do 50 000 zł na realizację działania
naukowego trwającego do 12 miesięcy.
Wśród wyróżnionych dofinansowaniem działań znalazł się projekt „Aklimatyzacja aparatu fotosyntetycznego
muchołówki amerykańskiej w warunkach promieniowania UV-A”, na którego realizację dr inż. Barbara Tokarz,
prof. URK, z Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa otrzymała 50 000 zł.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Opracowanie: Redakcja

Dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK,
„Naukowcem Przyszłości 2021”
Dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof.
URK, z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego
została laureatką nagrody Naukowiec
Przyszłości 2021 w kategorii „Nauka dla
lepszego życia w przyszłości” za realizację
projektu badawczego pt. „Projektowanie
innowacyjnych przetworów z karpia typu
snack food o charakterze prozdrowotnym
przeznaczonych dla sportowców”.

W ramach projektu powstała technologia wytwarzania przekąski z karpia
o właściwościach redukujących stres oksydacyjny u osób aktywnych fizycznie.
Przekąska ma formę batonika, by zdobyć popularność młodych konsumentów.
W jej skład oprócz mięsa karpia wchodzą m.in. daktyle, orzechy, nasiona hydrolizat białkowy. Produkcja batoników
ma przy okazji przyczynić się do zapewnienia popytu na karpia przez cały rok,
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a nie tylko w okresie bożonarodzeniowym. Przekąska ma wysoką wartość odżywczą i długi termin przydatności do
spożycia. W wyniku realizacji projektu
powstała również technologia wytwarzania hydrolizatu białkowego ze skór karpia o właściwościach antyoksydacyjnych
i antyhipertensyjnymi. Uzyskany preparat, może być stosowany jako dodatek do
żywności funkcjonalnej.
Opracowanie: Redakcja

Uniwersytet Rolniczy przyjęty do grona
członków IROs Forum
8 września br. Uniwersytet Rolniczy został przyjęty do grona członków IROs
Forum. IROs Forum (International Relations Offices Forum) to sieć biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.

Celem działań IROs Forum jest
zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich
uczelni poprzez wzajemną wymianę informacji, przykładów dobrej praktyki, a
także – organizowanie konferencji, warsz-

tatów i seminariów, realizację wspólnych
projektów, promocję uczelni partnerskich
IROs Forum w Polsce i za granicą oraz
wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.
Opracowanie: Redakcja

Polska Nagroda Innowacyjności dla
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 5 – 7 października 2021 r.
W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się VIII Polski Kongres
Przedsiębiorczości – największe mobilne
wydarzenie gospodarcze w Polsce, które na stałe wpisało się w kalendarz spotkań osób decyzyjnych ze świata nauki
i biznesu, samorządowców, parlamentarzystów i reprezentantów administracji
rządowej. Inicjatorem powstania w 2013
r. Kongresu temu była Polska Agencja
Przedsiębiorczości. W programie tegorocznego Kongresu przeprowadzono 22
sesje tematyczne dotyczące wielu kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa
zagadnień.
Podczas wydarzenia JM dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. URK – rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
odebrał przyznaną Uczelni przez Radę
Kongresu Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021. Wśród zaproszonych gości
znalazła się także prorektor ds. nauki,

prof. dr hab. inż. Agnieszka FilipiakFlorkiewicz.
Nagroda została przyznana za prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością oraz metodami jej wytwarzania
w ramach działalności Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.
Prelegentem w dyskusji w ramach panelu pt. „Innowacje, biznes, nauka (cz.2)”
była dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof.
URK, dyrektor Centrum Innowacji oraz
Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności UR.
Z kolei ofertę w strefie wystawienniczej z ramienia Uczelni prezentowało
Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UR
oraz Centrum Innowacji UR Sp. z o.o.
Opracowanie:
Redakcja

Rektor Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. URK, odbiera Polską Nagrodę Innowacyjności
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nasze sukcesy

Kraków, 8 września 2021 r.

Udział reprezentantów Uniwersytetu
Rolniczego i spin-offu Hugo Green Solutions
sp. z o.o. w European Rover Challenge 2021

współpraca z gospodarką

Kielce, 10 – 12 września 2021 r.

Od 10 do 12 września 2021 r. na terenie
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
odbywały się międzynarodowe zawody
robotyczne European Rover Challenge
2021. Była to 7. edycja tego wydarzenia,
w której wzięły udział zespoły zarówno
z kraju, jak i z całego świata.
Miejscem zmagań był największy
sztuczny tor marsjański, tzw. Mars Yard,
który odwzorowuje cechy powierzchni
Marsa. Oprócz zawodów na uczestników
czekały prezentacje łazików i robotów.
W tym celu organizatorzy przygotowali
specjalne stoiska wystawiennicze, na których konstruktorzy pokazywali swoje najnowsze wynalazki. W wydarzeniu można
było wziąć udział, odwiedzając kampus
Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie odbywały się prezentacje i debaty na tematy
związane z nauką i technologią, jak i za
pośrednictwem internetu, oglądając na
żywo prowadzoną transmisję.
Specjalne stoisko promocyjne przygotował zespół z Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz ze
swoim spin-offem, tj. firmą Hugo Green
Solutions Sp. z o.o. W jego składzie znaleźli się: dr inż. Tomasz Czech, prof. URK
– dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, doktor w dziedzinie
agronomii, zawodowo związany z komercjalizacją technologii, mgr inż. Wojciech
Przywała – broker technologii z Centrum

Hugo na kieleckim „Marsie”

Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., ekspert w zakresie zarządzania projektami oraz social mediami,
Albert Lewandowski – architekt rozwiązań IT i project manager (COO i CIO
w Hugo Green Solutions Sp. z o.o.), dr
inż. Jerzy Próchnicki – niezależny ekspert rolniczy, współzałożyciel Polskiego
Towarzystwa Ochrony Roślin oraz współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego
ASAP (konsultant w Hugo Green Solu-
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tions Sp. z o.o.). Członkami Hugo Green
Solutions Sp. z o.o. są także: dr hab. inż.
Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. URK,
pracująca w Katedrze Agroekologii i Produkcji Roślinnej UR, ekspert w zakresie
biostymulacji roślin, oraz mgr inż. Michał Szczurek – absolwent kierunków
MBA oraz zarządzanie (CBDO w Hugo
Green Solutions Sp. z o.o.).
Reprezentanci Uczelni przekazywali
wszystkim uczestnikom najnowsze informacje o trendach w zakresie rozwoju no-

Hugo wzbudzał na ERC 2021 ogromne zainteresowanie; fot. arch.

nat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Europejska Agencja Kosmiczna, Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw
Zagranicznych, Związek Pracodawców
Sektora Kosmicznego oraz Polski Internet
Optyczny PIONIER.

Więcej na: https://roverchallenge.eu/.
Zapraszamy też na stronę: https://hugogreen.pl/.
Zespół Uniwersytetu Rolniczego i Hugo
Green Solutions sp. z o.o. na ERC 2021

Od lewej: mgr inż. Wojciech Przywała, dr inż. Tomasz Czech, prof. URK, i Albert Lewandowski; fot. arch.
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współpraca z gospodarką

wych technologii tworzonych na Uniwersytecie Rolniczym, jak również prezentowali
specjalny prototyp łazika do precyzyjnych
zabiegów rolniczych, stworzony w zespole
naukowo-badawczym na Uniwersytecie,
a obecnie rozwijany w ramach spin-offu,
tj. firmy Hugo Green Solutions Sp. z o.o.
Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających.
ERC to największe wydarzenie robotyczno-kosmiczne w Europie, skierowane
do świata nauki i biznesu, sektora nowych
technologii oraz do szerokiej publiczności.
Zawody European Rover Challenge, podobnie jak University Rover Challenge,
należą do Rover Challenge Series – ligi
najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie.
Współorganizatorami wydarzenia byli:
Europejska Fundacja Kosmiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA,
Województwo Świętokrzyskie i Politechnika Świętokrzyskia. Partnerem strategicznym było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Miasto Kielce
pełniło funkcję miasta-gospodarza. Patro-

67th International Congress of Meat Science
and Technology

konferencje

Kraków, 23–27 sierpnia 2021 r.

67th International Congress of Meat Science and Technology w hotelu Metropolo w Krakowie

W dniach 23–27 sierpnia 2021 r. w
Krakowie odbył się 67th International
Congress of Meat Science and Technology. ICoMST jest największym na
świecie kongresem dotyczącym szeroko pojętej produkcji mięsa, począwszy od produkcji zwierzęcej i aspektów
genetycznych, a skończywszy na wielu
zagadnieniach technologicznych i konsumenckich. Kongres jest organizowany co roku. Kongres w Polsce odbył się
pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Celem spotkań w ra-

mach ICoMST jest wzmacnianie współpracy i wymiana informacji naukowych
pomiędzy
przedstawicielami
nauki
i biznesu. Dowodem na zainteresowanie kongresem był udział przedstawicieli
firm takich jak: Genus PIC (złoty partner), FOSS (brązowy partner), Animex,
Stäubli, Vemag, jak również instytucji
i wydawnictw takich jak: American Meat
Science Association, Elsevier oraz czasopism: „Applied Sciences” i „Food Science of Animal Resources”. Nie zabrakło
też partnerów medialnych (FoodFakty,
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Mięsne Technologie). Polska była już organizatorem ICoMST w 2001 r., podobnie jak w tym roku kongres odbywał się
w Krakowie.
Tym razem spotkanie zorganizowane
było w formie hybrydowej. Ograniczenia
wprowadzone w wielu krajach z powodu
pandemii COVID-19 spowodowały, że
wiele osób nie mogło dotrzeć na spotkanie
osobiście. Dla tych osób prowadzona była
transmisja na żywo. Łącznie w kongresie
wzięło udział 316 osób z 39 krajów.
W Krakowie osobiście spotkali się głów-

Dr Jingjing Liu (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement)

na stronie www.digicomst.ie. Jest to niewątpliwie nieocenione źródło (zebranych
w jednym miejscu) informacji dotyczących mięsa i przetworów mięsnych.
Jednym z ważniejszych punktów programu była debata, w której wzięli udział
przedstawiciele nauki i biznesu z całego
świata. Podczas debaty poruszane były
problemy związane ze złym wizerunkiem
mięsa na świecie, potrzebie dementowania nieprawdziwych informacji dotyczących produktów mięsnych i przetwórców,
zweryfikowania mylnego obrazu wartości
odżywczej analogów mięsa w porównaniu z samym mięsem. Za istotne uznano

Prof. dr hab. wet. Zygmunt Pejsak z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

również zweryfikowanie informacji dotyczącej oddziaływania produkcji mięsnej
na środowisko. W ramach kongresu organizowane są tzw. wyjazdy techniczne.
W tym roku uczestnicy mieli możliwość
odwiedzić Akademię Smaku, centrum
aplikacyjne i laboratoria firmy PROMAR
w Zawierciu oraz jeden z zakładów produkcyjnych firmy Sokołów w Dębicy.
Dodatkową atrakcją było zwiedzenie farmy bizonów w Kurozwękach.
Podczas Kongresu nawiązano wiele
nowych kontaktów, rozmawiano o możliwościach współpracy i realizacji wspólnych celów, jakimi są: rozwój przemysłu
mięsnego w ramach zrównoważonej gospodarki i produkcja mięsa o dużych walorach smakowych i odżywczych.
Kolejny kongres odbędzie się w Japonii
21–25 sierpnia 2022 r. w Kobe – mieście,
które znane jest z produkcji wyśmienitej
wołowiny. Szczegóły dotyczące tego spotkania można śledzić na stronie www.
icomst2022.com.
Tekst: dr inż. Marzena Zając, prof. URK
Katedra Przetwórstwa Produktów
Zwierzęcych
Wydział Technologii Żywności
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konferencji
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konferencje

nie przedstawiciele krajów europejskich.
Tematyka tegorocznego kongresu dotyczyła innowacji w produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt, biologii tkanek zwierzęcych, substancji aktywnych
z mięsa i do mięsa, nowoczesnego przetwórstwa, dodatków do żywności oraz
urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie mięsa, jak również przetwórstwa
tradycyjnego, gospodarowania odpadami, oceny konsumenckiej, szczególnie
w zakresie zmiany nawyków zakupowych
i żywieniowych w celu ograniczenia ilości
generowanych odpadów.
Na samym początku kongresu prof.
dr hab. inż. Andrzej Sechman, prorektor ds. współpracy z zagranicą, powitał
uczestników w imieniu Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Podkreślił on
rolę tego typu spotkań oraz współpracy
naukowców z biznesem w kształtowaniu
rozwoju sektora rolno-spożywczego gospodarki na całym świecie. Głównymi
prelegentami byli naukowcy z Polski,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch,
Japonii, Brazylii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji i Argentyny. Wyniki swoich badań naukowcy
przedstawili na plakatach (143 pozycje),
w formie 19 wystąpień ustnych oraz 80
wystąpień dostępnych tylko w formie
wirtualnej. Wszystkie materiały zarówno
z tegorocznego kongresu, jak i wszystkich poprzednich edycji można znaleźć

Prof. Sylwester Tabor na XXX Forum
Ekonomicznym w Karpaczu

konferencje

Karpacz, 7 – 9 września 2021 r.

Tegoroczne, jubileuszowe, XXX Forum Ekonomiczne obfitowało w bardzo
wiele wydarzeń i spotkań – dość wspomnieć, że w trzy dni: 7–9 września odbyło się 414 paneli, w których fizycznie
uczestniczyło łącznie ponad 4 tysiące gości. Na każdym kroku czuć było tę wyjątkową atmosferę, jaka już od trzech dekad
towarzyszy „Polskiemu Davos”.
Forum to nie tylko okazja do
uczestnictwa w panelach, ale to nade
wszystko sposobność do nawiązywania kontaktów biznesowych – i na tej
płaszczyźnie organizatorzy, jak zwykle, nie zawiedli. W Karpaczu obecni
byli premierzy Polski, Ukrainy (Denys Szmyhal), Słowenii (Janez Janša)
oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz
Wojciechowski. Przedstawicieli świata
biznesu trudno wyliczyć, można jednak powiedzieć, że słychać było nie
tylko europejskie języki.
Tegoroczny temat przewodni ogniskował się wokół zagadnienia „Europa
w poszukiwaniu przywództwa”. Jak
można się domyślać, sprawa powrotu do
normalności po pandemii COVID-19
była jednym z głównych wyzwań podejmowanych w ramach wszystkich
dyskusji. Drugim, równie istotnym
zagadnieniem, stał się „Zielony Ład”,
a trzecim – wodór jako paliwo przyszłości. W każdym z tych obszarów widoczne było znaczące zaangażowanie nauki.
Można nawet stwierdzić, że całe Forum
przybrało formę dyskusji nad zakresem
komercjalizacji osiągnięć nauki.

Hotel Gołębiewski w Karpaczu: XXX Forum Ekonomiczne

GŁOŚNO O UNIWERSYTECIE ROLNICZYM
Podobnie jak w zeszłym roku obecny był
w Karpaczu rektor Uniwersytetu Rolniczego – dr hab. inż. Sylwester Tabor,
prof. URK, który tym razem oficjalnie
reprezentował Uczelnię w dwóch panelach. Pierwszy, zatytułowany „Rozmowa
o rolnictwie”, poprowadził prof. Roman
Sobiecki – prorektor ds. rozwoju SGH.
Dyskusja przybrała charakter próby zmierzania się z tematem: „Od rolnictwa chłopskiego do rolnictwa zrównoważonego”.
Odpowiadając na pytanie moderatora,
w jaki sposób pogodzić wypełnianie przez
rolnictwo funkcji wyżywieniowej z wymogami rozwoju zrównoważonego, rektor
UR przedstawił zakres badań prowadzonych na Uczelni, które dotyczą rolnictwa
precyzyjnego, w tym także optymalizacji
wykorzystania nowoczesnych technologii (ICT), które wpływają na podstawową funkcję rolnictwa, jaką pozostaje za-
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pewnienie dostępu do dostatecznej ilości
bezpiecznej żywności uzyskiwanej przy
zachowaniu wymogów zrównoważonego
rozwoju. Drugi temat dotyczył przemian
zachodzących w kształceniu akademickim.
Omówiono doświadczenia i obserwacje
poczynione z pozycji Uniwersytetu Rolniczego i Szkoły Głównej Handlowej. Rektor
Sylwester Tabor przywołał dane dotyczące
liczby absolwentów szkół rolniczych. Wielkie wrażenie na słuchaczach wywarł fakt,
że w latach 2000–2004 technika rolnicze
i leśne ukończyło ok. 13 tys. absolwentów,
zaś w roku 2019 było to tylko 2400 osób.
W podsumowaniu wskazano, że sytuację
tę należy wykorzystać do podniesienia poziomu kształcenia i poszukiwania nowych
obszarów badawczych, w których rolnictwo, jako najszersza gałąź gospodarki,
będzie łączyło nauki o ziemi, weterynarię,
OZE, logistykę i transport, nauki leśne
oraz ekonomię.

Od lewej: rektor UR – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz
Wojciechowski i przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP –
Jan Krzysztof Ardanowski

PO RAZ PIERWSZY PROWADZILIŚMY PANEL
W tym roku po raz pierwszy rektor naszej
Uczelni na Forum Ekonomicznym prowadził panel dyskusyjny. Gośćmi spotkania
byli: komisarz UE ds. rolnictwa – Janusz
Wojciechowski i przewodniczący Rady
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy
Prezydencie RP – Jan Krzysztof Ardanowski. Tytuł dyskusji brzmiał: „Wspólna polityka rolna – dzieli czy łączy?”. Jak
można się było spodziewać, paneliści reprezentujący odmienne podejście do wyzwań i zagrożeń wynikających z wprowadzania „Zielonego Ładu” oraz agendy „Fit
for 55” prezentowali swoje poglądy, przywołując coraz to nowsze analizy. Jednak
w zgodnej opinii szerokiego audytorium
dyskusja ta była bardzo merytoryczna
i nadzwyczaj wyważona. Wielu widzów
podkreślało, że czuć było akademickiego ducha, który towarzyszył rozmowie.
Zarówno komisarz, jak i przewodniczący
rady wielokrotnie podkreślali doskonałe przygotowanie merytoryczne rektora
Tabora oraz wszechstronną wiedzę, jaką
prezentował, przywołując szereg danych
dostępnych w najnowszych publikacjach.

O randze tego panelu świadczy także
fakt, że został on poprzedzony rozmową, którą z komisarzem Januszem Wojciechowskim przeprowadził Zygmunt
Berdychowski – pomysłodawca Forum

MOCNY AKCENT
Tegoroczny pobyt w Karpaczu stał się
także sposobnością do uczestniczenia
w dyskusjach na tematy związane z aktywnością samorządów, które są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań z zakresu „Zielonego Ładu” – począwszy od
uprządkowania struktury własności, czyli
scaleń, poprzez gospodarkę opadami,
ekologiczny transport, po podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców.
Podsumowując, można powiedzieć,
że był to dobrze wykorzystany czas,
w którym o Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie mówiono dużo, dobrze i – co
równie ważne – w gronie ważnych i ciekawych ludzi.
Tekst i zdjęcia:
dr Szymon Sikorski, MBA

„Rozmowę o rolnictwie” poprowadził prof. Roman Sobiecki – prorektor ds. rozwoju w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, a jego rozmówcą był prof. Sylwester Tabor – rektor UR
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Ekonomicznego, obecnie przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów
Wschodnich. W kuluarach po zakończeniu panelu wiele można było usłyszeć dobrych słów i opinii na tematy poruszane
podczas dyskusji.

Rektorzy w Krynicy-Zdroju

konferencje

Krynica-Zdrój, 10 września 2021 r.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w Krynicy-Zdroju

10 września w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego
w Krynicy-Zdroju odbyła się Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.
Posiedzenie prowadził przewodniczący KRURiP – rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu prof.
dr hab. inż. Jarosław Bosy. W posiedzeniu udział wzięli: zastępca przewodniczącego KRURiP prof. dr hab.
Krzysztof Szoszkiewicz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof.
URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, prof. dr hab. inż. Marek
Adamski – rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. Andrzej Marczuk
– prorektor ds. kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab.
Mirosław Minkina – rektor Uniwer-

sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, dr hab. inż. Jerzy Andrzej
Przyborowski, prof. UWM – rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, prof. dr hab. Michał Zasada – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i prof.
dr hab. Idalia Kasprzyk – prorektor ds.
kolegium nauk przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W trakcie posiedzenia podjęto m.in.
uchwałę w sprawie propozycji kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której zarekomendowano do poparcia Senatom uczelni
zrzeszonych w KRURiP następujące osoby: prof. dr. hab. Piotra Golińskiego
(UP w Poznaniu), prof. dr. hab. Marka
Szyndela (SGGW w Warszawie) oraz
prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka
(UP w Lublinie).
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Wydane zostało również stanowisko
KRURiP w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce POL-on, w którym
KRURiP sprzeciwia się propozycji wprowadzania w tym systemie danych dotyczących kosztów publikowania artykułów
naukowych w czasopismach naukowych
i kosztów wydania monografii naukowych w wydawnictwach oraz źródeł
ich finansowania. Zaznaczono także, że
w przypadku konieczności wprowadzenia
tych danych rekomendowane jest rozpoczęcie wprowadzania ich od 1 stycznia
2021 r., a nie od 2019 r.
Tekst i zdjęcie:
mgr inż. Izabella Majewska

Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn.
Międzynarodowa konferencja naukowa
Cultural Heritage 2021
DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁYCH OJCZYZN
Na tożsamość kulturową składa się wiele
elementów, w tym regionalne produkty
i wyroby, zwyczaje i zachowania, sposoby przetwórstwa, a także tradycyjne gatunki roślin i zwierząt. Jednak z biegiem
czasu i wraz z postępującymi zmianami
społeczno-gospodarczymi wiele z tych
elementów ulega zapomnieniu. Tradycyjne metody wytwarzania żywności, uprawiania ziemi, rzemieślnictwo, tradycyjne
rasy zwierząt oraz zwyczaje i obrzędy
odchodzą w przeszłość wraz z kolejnymi pokoleniami. W konsekwencji wiele
niepowtarzalnych, lokalnych produktów
stało się dobrem limitowanym, trudno
dostępnym i poszukiwanym. Dlatego też
konieczne staje się zachowanie i promocja
zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
wartości, które posiadają dla przyszłych
pokoleń oraz dla pokoleń współczesnych.
Wychodząc temu naprzeciw interdyscyplinarny zespół badawczy pod kierownictwem prof. Józefa Hernika z Katedry
Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Krajobrazu (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR) oraz dr Marii Walczyckiej z Wydziału Technologii Żywności UR przygotowali międzynarodowy
projekt naukowy pt. „Cultural heritage
of small homelands” („Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn”), finansowany
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. W realizację projektu zaangażowane są ośrodki naukowo-badawcze z czterech krajów, tj. Polski,
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Kraków, 26–29 września 2021 r.

Prof. Józef Hernik – kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu UR
otwiera międzynarodową konferencję „Cultural Heritage 2021”

Czech, Słowacji i Włoch. Dobór partnerów projektu został omówiony podczas
spotkań organizacyjnych przed złożeniem wniosku projektowego. Pod uwagę
wzięto w szczególności zakres tematyczny
prowadzonych badań, doświadczenie w
realizacji projektów oraz dotychczasową
współpracę pomiędzy uniwersytetami.
Partnerami w projekcie są Uniwersytet
Florencki – CULTLAB Laboratorio per
il Paesaggio e i Beni Culturali, Słowacki
Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet Nauk Weterynaryjnych i Farmaceutycznych w Brnie oraz Uniwersytet
Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w

Koszycach. Tworzą one międzynarodową
i interdyscyplinarną sieć uniwersytetów
gotowych do podjęcia badań nad szeroko
rozumianym dziedzictwem kulturowym.
Celem projektu „Cultural heritage of
small homelands” jest pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn, sposobów jego badania,
katalogowania i promowania, a także
– lub przede wszystkim – ochrony i zachowania (od utracenia i zapomnienia).
Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn
to zespół materialnych, niematerialnych
i naturalnych dóbr kultury, stanowiących dziedzictwo lokalne i regionalne.
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Dziedzictwo to wynika ze współistnienia
czynników geograficznych, gospodarczych i społecznych, uwarunkowanych
niepowtarzalną historią regionów, krajów, społeczeństw. Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn bazuje na dziedzictwie kulturowym lokalnych społeczności
i miejsc, w których żyją. Jest niezwykle
bogate i wartościowe, a zarazem ulotne.
KONFERENCJA NAUKOWA „CULTURAL HERITAGE”
W dniach 26–29 września 2021 r. odbyła
się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Cultural Heritage”, która stanowiła podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Cultural heritage of small
homelands”. Konferencja została objęta
patronatem honorowym JM Rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
– dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof.
URK, a także m.in. Ministra Edukacji i
Nauki, Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Rady Europy. Sesję naukową uzupełniły spotkania z władzami
samorządów oraz prezentacje dziedzictwa
kulturowego małych ojczyzn. W sesji referatowej uczestniczyli goście z Kanady,
USA, Włoch, Francji, Niemiec, Ukrainy,
Czech i Słowacji. Swoje rękodzieło, kulinaria oraz tradycje lokalne, w tym śpiew,
stroje i taniec zaprezentowały koła gospodyń wiejskich oraz zespoły pieśni i tańca
z kilkunastu gmin Małopolski.
REZULTATY PROJEKTU „CULTURAL HERITAGE
OF SMALL HOMELANDS”
Efektem projektu „Cultural heritage of
small homelands” są między innymi staże
i wyjazdy naukowe, które pozwoliły poznać i ocenić uwarunkowania regionalne
występujące w krajach biorących udział
w projekcie. Umożliwiły także nawiązanie szerzej zakrojonej współpracy międzynarodowej. Podjęto współpracę z Park
University w Parkville (USA), University
of Oklahoma, a także z Pekińskim Uniwersytetem Rolniczym, która zaowocowała wspólnymi badaniami naukowymi.

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski w językach polskim oraz angielskim

Ponadto przygotowane zostały projekty
naukowe w programach Horizon 2020
„Green Deal” oraz „Europe for Citizens”.
W realizację projektów zaangażowani
są m.in. partnerzy z Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Etiopii i Wietnamu.
Międzynarodowa wymiana doświadczeń
pomiędzy uczestnikami konferencji „Cultural Heritage” pozwoliła na poznanie
szerokiego spektrum problemów, które
pojawiają się obecnie w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego na
wielu płaszczyznach, w tym dziedzictwa
kulturowego w tradycyjnie rozumianej
formie, np. zabytków i krajobrazów kulturowych, tradycyjnej roślinności, tradycyjnych produktów zwierzęcych, ale także
cyfrowego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich.
Liderzy projektu „Cultural heritage of
small homelands”, przy wydatnym udziale partnerów projektu, opracowali Katalog
dziedzictwa kulturowego Małopolski w językach polskim oraz angielskim, a także Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego.
Należy podkreślić, że katalog anglojęzyczny
stanowi odrębne opracowanie naukowe,
które współtworzyły zagraniczne ośrodki
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akademickie. Jest to istotny wkład na rzecz
badań nad dziedzictwem i krajobrazem kulturowym obszarów wiejskich Małopolski.
Katalogi stanową cenne źródło informacji,
m.in. o zmianach społeczno-ekonomicznych, gospodarczych, środowiskowych,
technologicznych, zanikającym dziedzictwie, a nawet zmianach klimatycznych.
W założeniu katalogi mają przyczynić się
do upowszechnienia wiedzy o lokalnych
produktach i regionach, w których występują. Katalogi stanowią także cenne źró-

dło informacji dla społeczeństwa i biznesu
oraz mogą pełnić funkcję swoistych „przewodników” po dziedzictwie kulturowym
obszarów wiejskich Małopolski. Podstawową funkcją katalogów, obejmującą warstwę
dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
jest przechowywanie i udostępnianie map,
materiałów tekstowych, wywiadów oraz
materiałów obrazowych związanych z tym
dziedzictwem. Ponadto katalogi mogą służyć jako materiał źródłowy przy opracowy-

waniu strategii rozwoju jednostek samorządowych, w procesie planowania inwestycji i
planowania miejscowego.
Obecnie podkreśla się potrzebę zachowania własnej odrębności i dziedzictwa
przy jednoczesnym jak najlepszym przystosowaniu się do dynamicznie postępujących zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ważnym zadaniem jest
stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej gospodarki przy zachowaniu elemen-

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Łącko prezentują lokalne przysmaki; fot. Jacek Okarmus
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Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć występy zespołów ludowych z Małopolski; fot. Jacek Okarmus

tów tożsamości kulturowej. Trudno mówić
o nowoczesnej gospodarce bez wskazania
znaczenia, jakie ma w jej tworzeniu dziedzictwo kulturowe. Promowanie tradycyjnych elementów dziedzictwa kulturowego
może przyczynić się do dynamicznego
rozwoju nowych produktów regionalnych.
Praktycznym problemem do realizacji tego
zadania jest określenie zasięgów pokrywania się elementów dziedzictwa kulturowego
oraz znalezienie „części wspólnych”, które
pozwolą na zdefiniowanie obszarów charakteryzujących się określonymi uwarunkowaniami we wszystkich analizowanych obszarach dziedzictwa kulturowego.
Obserwacje poczynione w trakcie realizacji projektu „Cultural heritage of small
homelands” pozwoliły zdefiniować główne
obszary zagrożeń dziedzictwa kulturowego
i potwierdziły potrzebę gromadzenia materiałów źródłowych, co umożliwi podjęcie
szybkich działań ochronnych. Planując takie działania, należy wziąć pod uwagę fakt,
że często mieszkańcy nie są zainteresowani
wyłącznie ochroną dziedzictwa kulturowego. Jednak zainteresowanie to wzrasta, gdy
w perspektywie pojawiają się efekty gospodarcze lub finansowe. Aby zatem móc skutecznie chronić dziedzictwo kulturowe niezbędne jest podejście synergiczne, łączące
działania ochronne z prorozwojowymi. Takie podejście ma charakter międzysegmentowy (angażuje różne podmioty społeczne)
i multidyscyplinarny (wykorzystuje liczne
dziedziny nauki i praktyki). Wypromowane produkty regionalne mogą przyczynić
się do aktywizacji gospodarczej wybranych
grup producenckich.
Zapraszamy na stronę internetową projektu „Cultural heritage of small homelands” – https://foodheritage.urk.edu.pl.
Autorzy:
dr inż. Karol Król,
dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK,
prof. dr hab. inż. Józef Hernik
Katedra Gospodarki Przestrzennej
i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

XVI Międzywydziałowy Turniej
Artystyczny 2021

nie tylko nauka

Kraków, 11 czerwca 2021 r.
Tegoroczny Międzywydziałowy Turniej Artystyczny odbył się 11 czerwca,
w nowym budynku Klubu Studenckiego „Arka” przy ul. Klemensiewicza
3 w Krakowie. Wydarzenie otworzyły
przemówienia prorektora ds. kształcenia
dr. hab. inż. Andrzej Bogdała, prof.
URK, oraz dyrektora Centrum Kultury
i Kształcenia Ustawicznego dr. Michała
Szanduły, którzy podkreślili, że z uwagi na wyjątkową sytuację, jaka panuje w
całym kraju, tego wieczoru nie będzie
przegranych. Prowadzeniem imprezy
zajęli się Karol Pawluszek oraz Patryk
Klima – nasi absolwenci oraz studenci.
W turnieju udział wzięły reprezentacje
trzech wydziałów: Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Technologii
Żywności i Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.
Pierwszy występ – Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego – skoncentrowany
był na parodii znanych programów telewizyjnych. WRE, zainspirowane kultowymi programami, zaprezentowało
m.in. „Taniec z Gwiazdami”, scenę z planu filmu grozy czy postać znanej gwiazdy telewizyjnej – Magdy Gessler.
Drugi pokaz przygotowała reprezentacja Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki. Studenci WIPiE w fenomenalny sposób zaprezentowali piosenki
opowiadające o perypetiach studenckiego życia. Cały występ zwieńczony został
skeczem, w którego treść wpleciono elementy musicalu.
Ostatnia reprezentacja – Wydziału
Technologii Żywności zainscenizowała skecze kabaretowe, których główną

Zwycięzcy XVI Międzywydziałowego Turnieju Artystycznego – studenci Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki

Turniejowe jury (od lewej): Adam Grzanka (satyryk, konferansjer), Marta Gorgoń (dyrektor
Zespołu Domów Studenckich UR, polonistka) dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK (prorektor
ds. kształcenia), dr inż. Michał Szanduła (dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego)
i Andrzej Pawłowski (pomysłodawca turnieju, konferansjer, satyryk)
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inspirację stanowiły sceny z Wiedźmina. Oryginalnym pomysłem studentów WTŻ był skecz pt. Tróję daj studentowi, indeksem potrząśnij.
Wszystkie występy oceniało jury
w składzie: dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK (prorektor ds. kształcenia), dr inż. Michał Szanduła (dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia
Ustawicznego), Marta Gorgoń (dyrektor Zespołu Domów Studenckich UR,
polonistka), Adam Grzanka (satyryk,

konferansjer) oraz Andrzej Pawłowski
(pomysłodawca turnieju, konferansjer,
satyryk). 1. miejsce jury przyznało reprezentacji Wydziału Inżynierii Produkcji i
Energetyki, a 2. miejsce ex aequo zajęły
zespoły Wydziału Rolniczo-Ekonomicznemu i Wydziału Technologii Żywności,
ponadto wyróżniono Klaudię Stańczyk
(studentkę WIPiE) oraz Magdalenę
Piątek (studentkę WRE).
Pracownicy
Centrum
Kultury
i Kształcenia Ustawicznego pragną po-

dziękować Władzom Uczelni za wsparcie w zorganizowaniu wydarzenia oraz
sfinansowanie nagród głównych, Jurorom, Radzie Programowej, Uczestnikom
oraz wszystkim Gościom wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję
Turnieju w nowym roku akademickim
2021/2022.
Tekst: Aleksander Jędral
Ignacy Puśledzki
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła

XI Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów
Studenckich KLAMKA 2021
Koniec roku akademickiego 2020/2021
uświetniony został jednym z najbardziej
rozpoznawalnych wydarzeń kultury studenckiej organizowanych na naszej uczelni. 18 czerwca odbyła się kolejna, XI
edycja Międzyuczelnianego Przeglądu Kabaretów Studenckich KLAMKA.
Tegoroczną KLAMKĘ rozpoczęły przemówienia JM dra hab. inż. Sylwestra
Tabora, prof. URK – rektora Uniwersytetu Rolniczego oraz dyrektora Centrum
Kultury i Kształcenia Ustawicznego – dr.
inż. Michała Szanduły. Impreza odbyła
się w nowej siedzibie Klubu Studenckiego
„Arka” przy ul. Klemensiewicza 3.
Kolejna już edycja świadczy o dużym
zainteresowaniu wydarzeniem, wyczekiwanym przez studentów, pracowników
uczelni oraz amatorów kabaretu i kultury studenckiej z całego kraju. Imprezę
poprowadzili: Łukasz Adamus i Patryk
Klima. Konferansjerzy – w przerwach
pomiędzy występami – zadbali o dodatkowe atrakcje i konkursy, w których
można było wygrać nagrody ufundowane

przez jednego ze sponsorów KLAMKI,
firmę Suash4You.
Do przeglądu zakwalifikowano sześć kabaretów studenckich z różnych uczelni. Jury
wybrało trzech laureatów: kabaret Wesoły Tryb Życia (reprezentujący UR) zajął
trzecie miejsce, drugie miejsce przypadło
kabaretowi PKS, a zwycięzcami KLAMKI zostali członkowie grupy Nibykabaret.
Laureaci zostali docenieni zarówno przez
komisję, jak również przez publikę, otrzymując tegoroczną Klamkę Publiczności.
Występy oceniało specjalnie powołane
jury w składzie: Marta Gorgoń (dyrektor
Zespołu Domów Studenckich UR, polonistka), Joanna Gutowska-Kuźmicz
(dyrygentka chórów), Adam Grzanka
(satyryk, konferansjer) oraz Bogusław
Kudłek (aktor, artysta sceniczny). W czasie burzliwych obrad jury na scenie Klubu
Akademickiego „Arka” wystąpił kabaret
A JAK! – gwiazda wieczoru. Kabaret zaprezentował kilka skeczów i piosenek ze
swojego najnowszego programu, czym
zaskarbił sobie sympatię publiczności.

Na scenie Przeglądu Kabaretów Studenckich KLAMKA pojawił się także
Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD oraz studentki UR: Klaudia
Stańczyk i Magdalena Piątek w fenomenalnych występach wokalnych.
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego pragnie złożyć szczególne podziękowania JM dr hab. inż. Sylwestrowi
Taborowi, prof. URK za pomoc w zrealizowaniu wydarzenia oraz sfinansowaniu głównych nagród dla laureatów.
Dziękujemy także firmie Squash4You za
przekazane nagrody rzeczowe, patronom
medialnym: TVP Kraków, portalowi
DlaStudenta.pl, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także
studentom i pracownikom zaangażowanym w organizację KLAMKI. Liczymy,
że w przyszłym roku zabawa będzie równie udana, jak ta miniona!
Tekst:
Aleksander Jędral,
Ignacy Puśledzki
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła
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Kraków, 18 czerwca 2021 r.
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XI Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA 2021: Nibykabaret – zdobywca 1. miejsca oraz Klamki Publiczności

Uczestnicy KLAMKI 2021
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Święto Winobrania 2021

Już po raz trzeci mieliśmy przyjemność
organizować dzień otwarty naszej uniwersyteckiej winnicy Garlicki Lamus.
Tegoroczne Święto Winobrania odbyło
się w sobotę, 11 września. Chcieliśmy,
żeby tym razem impreza miała (z wiadomych powodów) charakter bardziej
kameralny, zatem nie reklamowaliśmy
jej tak szeroko, jak w inne lata. Pomimo
to przybyło ponad sto osób – pasjonatów
ogrodnictwa, uprawy winorośli i produkcji wina. Obecnością zaszczyciły nasze
władze (dziekani Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa) oraz – co szczególnie cieszy – nasi seniorzy, emerytowani
pracownicy Uniwersytetu. Bardzo liczną
grupę stanowili okoliczni mieszkańcy
gminy Zielonki, którzy byli niezwykle
zainteresowani agrotechniką winorośli.
Po uroczystym otwarciu imprezy przez
dziekana WBiO prof. Edwarda Kunickiego miłym akcentem było przekazanie
do naszej stacji doświadczalnej ula dla
pszczół samotnic. Darczyńcą było Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego reprezentowane przez przewodniczącego zarządu – dr. Artura Paszkę.
Ul został sfinansowany w ramach projektu „Dzikie pszczoły w ekoMałopolsce”.
Następnie nadeszła pora na przedstawienie historii niezwykle ciekawego
miejsca, jakim jest Garlica Murowana. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi
z 1254 r., kiedy dowiadujemy się, że siostry norbertanki kupiły część Garlicy
wraz z folwarkiem. Jednakże gospodarowanie nie szło im za dobrze – już w 1263
r. oddały folwark Kapitule Krakowskiej.
Sto lat później właścicielem Garlicy staje
się Wierzynek (Wyerzinkonis). W 1400 r.

W winnicy Garlicki Lamus uprawia się ok. 20 szczepów winorośli

Imprezę otworzył dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa – prof. Edward Kunicki
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Garlica Murowana, 6 września 2021 r.

Goście z zaciekawieniem słuchali o tajnikach winogrodnictwa...

które zdradzali dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof.

nie tylko nauka

URK (po lewej), i dr inż. Przemysław Banach

synowie Mikołaja Wierzynka (tak, tego
od uczty): Jan, Tomasz i Mikołaj dokonują podziału wsi. Od 1413 r. występuje
już nazwa Garlica Murowana. Pomimo
że nie ma wzmianek na temat uprawy winorośli na tym terenie, wiemy, że okoliczne pola dostarczały owoce i warzywa na
dwór królewski. Wzmianki o Garlickich
sadach znajdujemy już w inwentarzach
z XVIII stulecia. Uprawą drzew owocowych oraz wyrobem konfitur i powideł na
handlową skalę tradycyjnie zajmowali się
do ostatniej wojny żydowscy mieszkańcy
sąsiedniej wsi Garliczka. W roku 1920
majątek dworski w Garlicy Murowanej
nabyło Towarzystwo Ogrodnicze Krakowskie, które założyło tu wzorcowy sad
oraz szkółkę drzewek owocowych. W latach powojennych na bazie tego majątku
powstało doświadczalne gospodarstwo
sadownicze należące do naszej Uczelni.
W 2007 r. została założona winnica Garlicki Lamus. Na początku obejmowała ona zaledwie kilka odmian, po
kilkadziesiąt sztuk każda, łącznie 250
krzewów. Obecnie, dzięki sukcesywnym
nowym nasadzeniom, winnica liczy już

prawie 1,5 ha, a rocznie produkujemy w
naszej winiarni 5–6 tys. butelek wina,
co czyni ją pełnoprawną, komercyjną
winnicą. Stanowi ona doskonałą bazę doświadczalną (posiadamy ok. 20 różnych
szczepów winorośli) oraz dydaktyki –
prowadzone są w niej zajęcia dla studentów nowego kierunku – winogrodnictwo
i enologia oraz studentów studiów podyplomowych.
Po wizycie w winnicy i sadach doświadczalnych szacowni goście mieli
sposobność zobaczyć także pasiekę. Ukoronowaniem spaceru była możliwość
degustacji naszych win. Były to zarówno wina jednoszczepowe, jak i kupaże
(w tym nagrodzone medalami cuvée Garlicki Lamus). Młodsi goście mieli sposobność spróbowania naszych jesiennych
owoców (jabłek, gruszek, brzoskwiń,
śliwek), a bardziej dociekliwi – zadania
pytań dotyczących uprawy drzew i krzewów owocowych. Na zakończenie każdy ze zwiedzających mógł się zaopatrzyć
w owoce oraz przetwory .
Już teraz odliczamy czas do następnego Święta Winobrania w 2022 r. Jak
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mówi bowiem porzekadło: „Nic nie cieszy winnicy tak bardzo, jak odgłos zbliżających się kroków winogrodnika”.
Tekst:
dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK
Katedra Ogrodnictwa
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Zdjęcia:
mgr inż. Izabella Majewska

Finał konkursu „Innowacyjna Małopolska –
tradycyjne potrawy lokalne”
Karniowice, 10 września 2021 r.

Prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki (pośrodku) z paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich w Stróżnej – laureatkami 1. miejsca w kategorii „produkt lokalny”

Duże zainteresowanie wzbudził wykład prof. Czesława Nowaka z Katedry Statystyki i Polityki
Społecznej UR
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10 września w Małopolskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
odbyła się gala konkursu „Innowacyjna
Małopolska – Tradycyjne Potrawy Lokalne” organizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
schemat II. W wydarzeniu udział wzięli:
prof. dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki UR, Anna
Glixelli – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, dr Justyna Kosecka –
dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie, dr Michał Szanduła – dyrektor
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR, Izabella Byszewska – prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego, Izabela Stefańczyk – zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mirosław
Boruta-Krakowski – zastępca dyrektora
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Krakowie i Grzegorz Płażek – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej.
Konkurs służy popularyzowaniu tradycji kulinarnych Małopolski, kultywowanych przez koła gospodyń wiejskich
i miejscowych producentów.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu
prof. dr. hab. inż. Czesława Nowaka
pt. Innowacyjna Małopolska – tradycje
kulinarne. Przed budynkiem MODR
zorganizowano wystawę, podczas której

LAUREACI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „INNOWACYJNA MAŁOPOLSKA –
TRADYCYJNE POTRAWY LOKALNE”
Kategoria danie kulinarne:
I miejsce – KGW Pawłów za danie „pawłowska
ryba w śmietanie”
II miejsce – KGW Mucharz za danie „kwaśnica na
głowiźnie”
III miejsce – KGW Olszówka za danie „gulasz z
mięsa baraniego z kapustą”
Kategoria produkt lokalny:
I miejsce – KGW Stróżna za „zakwas stróżniański
na żur”
II miejsce – „Zdrowe Jagody” – Piotr Poseł za
„dżem z jagody kamczackiej bez dodatku cukru”
III miejsce – Barbara Jagła za ser podpuszczkowy
„Bolcio – kwietny wianek”

Specjały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Bystrego (pow. tatrzański)

na stoiskach prezentowały się instytucje związane z rolnictwem i miejscowi
producenci żywności. Przygotowano też
promocję i degustację regionalnych i tradycynych specjałów (kiełbas, serów, miodów, soków itp.). Artystyczną oprawę
spotkania zapewnił zespół Maszkowiacy,

nie tylko nauka

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego otrzymali nagrody pieniężne w obu kategoriach: I miejsce: –
4000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2500 zł.

których występ nosił tytuł Małopolskie
tradycje pisane melodią.
Opracowanie: Redakcja
(na podstawie artykułu Anny Tobiasz
zamieszczonego na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego)
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Warsztaty Letnie z biologii w ramach
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
Kraków, 23–26 września 2021 r.
W dniach 23–26 września na Wydziale
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego odbywały się Warsztaty Letnie dla młodzieży, będące elementem zajęć z biologii realizowanych
w ramach projektu „Małopolska Chmura
Edukacyjna – nowy model nauczania”.
W warsztatach uczestniczyli uczennice
i uczniowie ze szkół Małopolski, będących partnerami w projekcie. Tematem

ogólnym warsztatów był „Wpływ człowieka na ekosystemy”, a celem – pokazanie młodzieży możliwości wykorzystania
w praktyce metod naukowych i aparatury
badawczej, a także rozwinięcie ciekawości naukowej i zachęcenie do pogłębiania
wiedzy z biologii.
W ramach warsztatów młodzież wzięła udział w czterech blokach zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału
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Biotechnologii i Ogrodnictwa UR: dr
hab. Joannę Augustynowicz, prof.
URK, dr inż. Przemysława Petryszaka,
dr Piotra Stolarczyka oraz dr inż. Paulinę Supel.
Pierwsze zajęcia dotyczyły mikrobiologicznej jakości wód i powietrza. W ich
trakcie przedstawione zostały metody
mikrobiologicznej oceny czystości tych
środowisk. Następnie uczniowie wykonali

samodzielnie analizę czystości wody pobranej z różnych źródeł z terenu Krakowa
oraz przygotowali i przeprowadzili metodą
sedymentacyjną ocenę czystości mikrobiologicznej powietrza wewnątrz i w otoczeniu Wydziału. Po dwóch dniach inkubacji
odczytali wyniki i dokonali ich interpretacji, posługując się dostępnymi normami.
Drugi blok tematyczny dotyczył antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska; skupiono się głównie na wpływie
barwników syntetycznych na różne grupy
organizmów. W praktycznej części zajęć
młodzież przeprowadziła doświadczenie
pokazujące możliwość wykorzystania mikroorganizmów do pierwszego etapu biotransformacji barwników syntetycznych
– procesu dekoloryzacji.
Na kolejnych zajęciach, dotyczących
lichenoindykacji, przedstawione zostały
sposoby oceny jakości powietrza z wykorzystaniem porostów. Część zajęć przeprowadzona była w formie warsztatów terenowych na obszarze Kampusu UR, gdzie
uczniowie analizowali obecność porostów
w różnych siedliskach (nie tylko na korze
drzew, ale także na elementach architektonicznych, takich jak schody czy mury).
Pobrali również próbki porostów, które

następnie obserwowali pod mikroskopem
w pracowni. Przygotowali także mapę
czystości powietrza w jednym z małopolskich parków w oparciu o występowanie
w nim różnych gatunków porostów.
W czasie warsztatów uczniowie dowiedzieli się także, jak wykorzystać rośliny
do oceny i eliminacji zanieczyszczeń środowiska wodnego. Poznali rośliny wodne
biorące udział w procesie fitoremediacji
oraz dokonali samodzielnej oceny czystości jednej z rzek Małopolski w oparciu
o tzw. makrofitowy indeks rzeczny
(MIR). Bardzo ciekawym elementem zajęć było przygotowanie sadzonek roślin
oczyszczających powietrze, które uczniowie mogli zabrać do domów. Uczniowie
zwiedzili także inne laboratoria i pracownie na wydziale, w tym Fitotron oraz Laboratorium Spektrometrii Mas.
Po zakończeniu zajęć praktycznych
w niedzielę uczniowie wysłuchali prezentacji przewodniczącej samorządu studentów WBiO, pani Julii Wincenciak,
dotyczącej studiów na naszym wydziale
i studenckiego życia. Podczas ceremonii
zakończenia zostały wyróżnione i nagrodzone dwie uczennice, które wykazały się
największą wiedzą podczas testu dotyczą-

Oznaczanie roślin podczas zajęć dotyczących
fitoremediacji
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Uczniowie w trakcie zajęć mikrobiologicznych

cego zagadnień poruszanych w trakcie
warsztatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali także dyplomy oraz zestawy pamiątek
od Uniwersytetu Rolniczego.
Uczniowie podkreślali, że bardzo
podobał im się bezpośredni kontakt z
nauką, możliwość samodzielnej pracy i
przebywania w laboratoriach. Potwierdzili także, że omawiane zagadnienia
przydadzą im się nie tylko w szkole, na
lekcjach biologii, ale też w codziennym
życiu. Pozytywnie ocenili atmosferę panującą podczas zajęć.
Podstawową zaletą warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Małopolska
Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” jest możliwość samodzielnego
przeprowadzania przez uczniów eksperymentów. Przez bezpośredni kontakt
z praktyką doświadczalną rozbudzana
jest ciekawość świata, która – miejmy nadzieję – zaowocuje w przyszłości i pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących
dalszych etapów kształcenia.
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Obejmuje lekcje prowadzone w modelu „chmurowym”

(on-line) lub w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem, zajęcia w ramach kół naukowych, a także Warsztaty Weekendowe
i Letnie. Od 2020 r. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa uczestniczy w projekcie
w obszarze biologia. Lekcje on-line odbywają się w nowoczesnej pracowni multimedialnej, a zajęcia stacjonarne w pracowniach i laboratoriach wydziału.
Przygotowała:
dr inż. Paulina Supel
koordynator obszaru biologia
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Ogradnictwa
Zdjęcia:
Paulina Supel, Przemysław Petryszak

Warsztaty terenowe z lichenoindykacji
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XV Małopolska Noc Naukowców na UR
24 września 2021 r.
24 września Noc Naukowców odbywała się w 433 miastach Europy! Wielkie
naukowe eksperymenty, pokazy oraz
najciekawsze naukowe odkrycia były
prezentowane nie tylko na arenie międzynarodowej, ale przez naukowców i pasjonatów nauki z małopolskich uczelni,
instytutów naukowych, firm czy instytucji popularyzujących naukę z Krakowa,
Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia,
Chrzanowa, Skawiny i Niepołomic.
Uniwersytet Rolniczy zaangażowany
jest w Małopolską Noc Naukowców po
raz 14. Początkowo uczestniczyliśmy w
niej nieśmiało, z udziałem 2–3 jednostek.
Od 6 lat zaangażowane jest wszystkie 8
Wydziałów.
Na przełomie tego czasu Uniwersytet
Rolniczy był kilkakrotnie zaangażowany

Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Bartosz Mitka (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji);
fot. Adam Mróz
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Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: spore zaintersowanie wzbudził wykład o biopaliwach prowadzony przez dr. hab. inż. Grzegorza Wcisłę;

do produkcji spotów promujących wydarzenie, na terenie Wydziału Leśnego
oraz Biotechnologii i Ogrodnictwa były
organizowane konferencje prasowe zapowiadające wydarzenie. Gościliśmy także
przedstawicieli Małej Akademii Nauk
ze Lwowa oraz reprezentantów Obwodu
Lwowskiego.
W tym roku przygotowaliśmy około 140 różnych aktywności z różnych
dzidzin nauki. 36 wykładów przeprowadzono on-line, pozostałe 56 pokazów
i warsztatów odbyło się stacjonarnie. Na
większość zajęć obowiązywały rejestracje.
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, który jest głównym koordynatorem
Wydarzenia, zorganizowano na Wydziale
Leśnym wizytę przedstawiciela Komisji
Europejskiej, Oscara Barreiro-Mouriza.

Gości przywitał osobiście dziekan WL,
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski.
Po zaprezentowaniu Wydziału przez Pana
Dziekana Pani koordynator dr in. Magdalena Frączek zaprosiła gości do udziału
w warsztatach.
W przygotowaniu wydarzenia pracuje
ponad 200 osób są to zarówno pracownicy naukowi, doktoranci, studenci naszej
Uczelni zrzeszeni w kołach naukowych;
ponadto pracownicy: działu gospodarki
nieruchomościami, dział informatyczny,
dział promocji i rekrutacji, rzecznik prasowy, dział aparatury – obsługa fotograficzna.
Pokazy na Uniwersytecie Rolniczym
cieszą się zawsze niesłabnącym zainteresowaniem, co uważamy za duże osiągnięcie,
biorąc pod uwagę imponujący program

realizowany w Małopolsce i składający się
z ponad 2 tysięcy aktywności!
Nie ma takiej grupy wiekowej, która
nie znalazłaby dla siebie czegoś interesującego w naszych propozycjach. W prezentacjach Uniwersytetu Rolniczego zawsze
staramy się położyć nacisk na uwrażliwienie odbiorcy na świat zarówno fauny
jak i flory. Staramy się wyjaśniać prostym
językiem złożone procesy zachodzące
w przyrodzie. Mówimy o problemach
i zagrożeniach współczesnego świata, ale
poruszamy także tematy „lżejsze”, bliskie
nam podczas codziennego życia, takie
jak wytwarzanie sorbetów czy pieczenie
drożdżówek.
W tym roku funkcję koordynatorów wydziałowych pełnili: dr hab.
inż. Agnieszka Baran, prof. URK
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fot. Jacek Okarmus
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przy wsparciu dr hab. inż. Agnieszki
Józefowskiej, prof. URK (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny), dr inż. Magdalena
Frączek (Wydział Leśny), dr hab. Artur
Osikowski, prof. URK (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt), dr hab. inż.
Bartosz Mitka, prof. URK i dr inż.
Jakub Wojkowski (Wydział Inżynierii
Środowiska i Geodezji), dr hab. Marek
Szklarczyk, prof. URK (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa), dr hab. inż.
Jacek Salamon (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki), dr hab. Anna Konieczny-Molenda, prof. URK (Wydział
Technologii Żywności) i lek. wet. Anna
Gałuszka (Uniwersytetckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR).
W wydarzeniu wzięło udział około
2000 uczestników.
W mediach ukazało się kilkanaście
wzmianek na temat Nocy Naukowców
na Uniwersytecie Rolniczym, a informacje te dotarły do ponad 100 tys. osób.
Tekst:
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik

„Muzyka lasu” to tytuł prowadzonych przez dr inż. Magdalenę Frączek zajęć na Wydziale
Leśnym; fot. Piotr Pacanowski

UR na Salonach Maturzystów „Perspektyw”
24 i 27 września 2021 r.
We wrześniu tradycyjnie odbywały się
„Salony Maturzystów” organizowane
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Wydarzenie ma na celu promocję oferty edukacyjnej uczelni, jak
i wsparcie maturzystów w wyborze
i opracowaniu strategii maturalnej i
zawodowej. Zaplanowano 10 „Salonów online” dla maturzystów z całej
Polski! W ramach wydarzenia mają
miejsce następujące panele tematyczne:
„Matura 2022” – wykłady ekspertów
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
„Kierunkowskaz kariery” – prezentacje
uczelni i kierunków; „Ranking uczel-

Panel „Świat flory i fauny, mikroorganizmów i makrosystemów...”; zrzut ekranu
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W panelu „Chcesz aktywnie włączyć się w działania, które mogą powstrzymać katastrofę klimatyczną?” wzięła udział dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek; zrzut ekranu
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ni i najpopularniejszych kierunków” –
prezentacja podpowiedzi, jakie przynoszą zgromadzone informacje; „Strategia
maturalna to podstawa” – webinary z
doradcami kariery; „Expo” – wirtualne
stoiska wystawców.
Uniwersytet Rolniczy znalazł się
w gronie wystawców tegorocznego Małopolskiego Salonu Maturzystów online,
który odbył się 22 września. Na wirtualnym stoisku naszej Uczelni znalazły się
materiały informacyjne, była też możliwość rozmowy na czacie z pracownikiem
Biura Rekrutacji i Promocji.
W ramach „Kierunkowskazów kariery” pracownicy Uniwersytetu Rolniczego zostali zaproszeni do udziału
w rozmowach, które mają na celu wsparcie młodych ludzi w podjęciu decyzji
o studiach na poszczególnych kierunkach. I tak kolejno:
• 24 września – w ramach Pomorsko--Kujawskiego Salonu Maturzystów, podczas dnia poświęconego
geografii, wystąpili: pani dr Julia Gorzelany z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji w panelu „Z maturą
z geografii rozważ podjęcie studiów na
kierunkach przyszłości: architektura
krajobrazu, gospodarka przestrzenna,
geodezja i kartografia, geodezja i kataster, geoinformacja środowiskowa,
geoinformatyka i techniki satelitarne”
oraz pani dr hab. inż. Agnieszka
Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK,
w panelu „Chcesz aktywnie włączyć się w działania, które mogą powstrzymać katastrofę klimatyczną?
Sprawdź z nami, jakie kierunki warto studiować, aby było to możliwe!”
27 września – w ramach Łódzkiego Salonu Maturzystów podczas dnia
poświęconego
biologii
wystąpiła:
Pani dr inż. Monika Czaja z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
oraz Pani Wiktoria Skoczeń studentka biologii stosowanej w panelu
„Świat f lory i fauny, mikroorganizmów i makrosystemów... Jak wybrać

Dr Julia Gorzelany z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wystąpiła w dyskusji zatytułowanej „Z maturą z geografii rozważ podjęcie studiów na kierunkach przyszłości: architektura
krajobrazu, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, geodezja i kataster, geoinformacja
środowiskowa, geoinformatyka i techniki satelitarne”; zrzut ekranu

dla siebie właściwą biologiczną ścieżkę na »wirusoodpornym« kierunku?”
oraz pan dr hab. Artur Osikowski,
prof. URK, z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt w panelu „Poznaj
studia międzyobszarowe: nowe technologie na styku biologii, chemii i fizyki,
medycyny”.

Dziękujemy za zaangażowanie we
wszystkie aktywności, które przyczyniły się do promocji naszej Uczelni,
a uczestnikom wydarzenia za aktywne
uczestnictwo.
Tekst:
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik
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VII Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”
i XXIII Małopolska Giełda Agroturystyczna
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25–26 września 2021 r.
Po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami w dniach 25–26 września br.
przywrócone zostały dwa sztandarowe wydarzenia organizowane przez Uniwersytet
Rolniczy: Małopolskie Targi Żywności
„Zasmakuj z UR” i Małopolska Giełda
Agroturystyczna. Po raz kolejny targi odbyły się na terenie zabytkowego dworku
UR przy ul. Balickiej 253 w Krakowie.
Rozpoczęcie zostało poprzedzone sygnałem powitalnym, który wykonał Zespół
Sygnalistów Myśliwskich UR „Hagard”.
W imieniu rektora gości przywitał dr Michał Szanduła, natomiast uroczystego
otwarcia targów dokonał JM dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. URK. W swoim
wystąpieniu rektor Uniwersytetu Rolniczego podkreślił, że dzięki lokalnym producentom podtrzymywane są tradycje zdrowego odżywiania i stylu życia.
Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali również: Jerzy Radoń – dyrektor
Małopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Dominik Pasek – dyrektor
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz
Ryszard Czaicki – prezes zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, którzy skierowali
wyrazy uznania zarówno do wystawców,
jak również do organizatorów targów.
Głównym celem wydarzenia jest promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa małopolskiego,
a także agroturystyki i spędzania wolnego
czasu blisko natury. Dla wszystkich uczestników przygotowano liczne atrakcje, takie
jak: pokazy kulinarne, wspólne gotowanie potraw, bezpłatne porady żywieniowe

Pokaz kulinarny; fot. Adam Wojnar

Uroczyste otwarcie VII Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR” i XXIII Małopolska
Giełda Agroturystyczna XXX; fot. Jacek Okarmus
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Wydarzenie cieszyło się duzym zainteresowaniem; fot. Jacek Okarmus

„Dobre z Lasu” i prowadzono zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, oraz
stanowisko Instytutu Zootechniki PIB,
którego pokaz rozbioru gęsiny cieszył się
sporym zainteresowaniem. Wspomnieć
też należy o Stowarzyszeniu Polska Ekologia, promującego akcję „Polska Smakuje w Naszych Regionach”, mającą na
celu popularyzację potraw z sezonowych
warzyw i owoców, a także spożywania
wieprzowiny i wołowiny.

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom UR
i studentom-wolontariuszom za wsparcie
i pomoc przy organizacji tego wspaniałego
przedsięwzięcia.
Liczymy, że przyszłoroczne Targi będą
równie udane. Już serdecznie zapraszamy
Państwa w przyszłym roku!
Tekst: mgr Aleksander Jędral
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
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oraz konkurs na najmilszego wystawcę.
Tegorocznym laureatem konkursu została
Zagroda Edukacyjna Pszczółki z Niezawojowic. Całą imprezę uświetniły występy
kapeli Kurasie z Lubziny, Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” oraz
Zespołu Tańców i Pieśni Bałkańskich
„Iglika”. Nie zabrakło również niespodzianek dla najmłodszych.
Targi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wystawców, o czym świadczy
chociażby tegoroczne uczestnictwo ponad
80 producentów żywności, pochodzących
nie tylko z regionu, ale i z całej Polski.
O randze i prestiżu wydarzenia świadczą
liczne patronaty honorowe, spośród których
należy wymienić: Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.
Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się stoiska promocyjno-edukacyjne Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krakowie, na
których prezentowano produkty marki

Żywiołową bałkańską muzyką i tańcem atmosferę rozgrzał zespół „Iglika”; fot. Jacek Okarmus
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Święto Uczelni
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25 września 2021 r.
25 września odbyło się Święto Uczelni,
czyli cykliczna impreza integracyjna
skierowana do pracowników Uniwersytetu, której głównym celem jest integracja wszystkich pracowników i ch rodzin.
Wzorem poprzednich edycji uroczystość
zorganizowano na terenie zabytkowego
folwarku UR przy ulicy Balickiej 253.
JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof.
URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego dokonał uroczystego otwarcia święta.
W swoim przemówieniu podziękował
pracownikom UR za ogromny wkład
pracy i życzył zgromadzonym dobrej,
wspólnej zabawy.
Podczas tegorocznej edycji przygotowano wiele atrakcji dla każdej grupy
wiekowej. Dla najmłodszych gości zorganizowano dmuchany plac zabaw –
wesołe miasteczko, pokazy chemiczne
dla dzieci w każdym wieku, prowadzone przez firmę ChemicAl World, a za
odpowiedni dobór atrakcji dla pociech
zadbali profesjonalni animatorzy czasu
wolnego. Imprezę uświetniły występy
zespołu „Baciary”, była też muzyka prezentowana przez didżeja. Wszyscy goście
mogli skorzystać z usługi cateringowej,
która oferowała przekąski na zimno
i ciepłe dania.
O sukcesie tegorocznego Świeta Uczelni świadczą liczne pochwały kierowane do
jego organizatorów oraz imponująca frekwencja, która wyniosła prawie 700 osób
– pracowników i członków ich rodzin.
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania JM dr hab. inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. URK, za wsparcie.
Kolejne Święto już za rok!
Tekst: Aleksander Jędral
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
Zdjęcia: Bartłomiej Chmiel

Organizatorzy Święta Uczelni zapewnili wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej

Występ zespołu Baciary
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Agro-Krak UR 2021

W sobotę 23 października w Rolniczym
Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Prusach odbył
się AGRO-KRAK UR – pokaz zbioru kukurydzy i uprawy roli po zbiorze.
W wydarzeniu udział wziął m.in. prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. inż.
Andrzej Lepiarczyk oraz dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof.
dr hab. inż. Bogdan Kulig. Podczas
wydarzenia zaprezentowało się łącznie 15
wystawców: Wanicki John Deere – ciągniki i maszyny; Lukpol Agro – Ciągniki Massey Ferguson; Pilar-Tech/Kubota
– ciągniki i maszyny rolnicze; Świerkot
Tech Agro- ciągniki Claas i maszyny;
Stanek Machinery – maszyny rolnicze;
Urson/Case – ciągniki; Yara Poland –
nawozy; Admet – nawozy i środki do
produkcji rolnej; Grupa Azoty – nawozy
i środki do produkcji roślinnej; Res-Gumisil – stymulatory wzrostu; KWS Saat
– materiał siewny; Polger – ciągniki i maszyny rolnicze; Pioneer – nasiona siewne;
Małopolska Hodowla Roślin – nasiona
siewne; AGRO-SORB – aminokwasy;
Syngenta- środki ochrony roślin. Artystyczną oprawę wydarzenia zapewnił zespół Maszkowiacy z gminy Iwanowice.
Krakowianie mieli okazję do zapoznania się z zasadami działania najnowocześniejszych maszyn w rolnictwie.
Odbyły się pokazy zbioru kukurydzy
oraz uprawy roli przy pomocy agregatów
uprawowych. Na terenie gospodarstwa
prezentowane były ciągniki i maszyny
oraz środki do produkcji rolnej wielu renomowanych producentów. Odwiedzający poznali nasiona siewne, nawozy, stymulatory wzrostu oraz środki produkcji

Claas 660 trion ze zrywaczem 675 FC corio podczas pracy

Uczestników i wszystkich gości Agro-Krak UR 2021 przywitali: prof. Andrzej Lepiarczyk –
prorektor ds. ogólnych (po lewej) i mgr inż. Jerzy Jaskiernia – kierownik RGD w Prusach

69

nie tylko nauka

23 października 2021 r.

Odmiana

Plon
z hektara [t]

Wilgotność
[%]

Plon
przy 14%

KWS KWARADO

14,52

25,4

12,60

KWS KIDEMOS

15,89

29,1

13,10

KWS ADAPTICO

14,81

32,7

11,59

KWS KOLETIS

15,40

28,5

12,80

KWS KARPATIS

13,55

29,4

11,12

KWS SMARAGD

17,88

28,9

14,78

KWS KASHMIR

15,90

31,8

12,55

KWS INTELIGENS

21,73

31,5

17,24

KWS AKUSTIKA

16,37

30,5

13,04

KWS KAPITOLIS

17,64

30,6

14,24

PIONEER P 8329

12,57

27,3

10,63

SY MARIMBA

14,42

25,9

12,43

SY FREGAT

14,91

24,7

13,06

SY TORINO

15,98

27,6

13,46

SY TALISMAN

14,33

25,2

12,46

Średnia
15,73

13,01

Tab. 1. Wyniki zbiorów poszczególnych odmian kukurydzy

Pokaz orki
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28,61

rolnej. Najmłodsi mogli z bliska zapoznać
się z budową i funkcjami nowoczesnych
ciągników.
Podczas wydarzenia wykonano zbiór
i ważenie odmian kukurydzy firm KWS,
Pioneer oraz Syngenta. Wyniki prezentujemy w tabeli.
Najlepiej ocenionym przez zwiedzających wystawcą była firma Lukpol Agro,
która prezentowała ciągniki Massey Ferguson. Drugie miejsce zajęła firma Świerkot Tech Agro, prezentująca ciągniki
i kombajn CLAAS TRION. Firmie tej
należą się szczególne podziękowania od
organizatorów wydarzenia za udostępnienie najnowocześniejszego na rynku
kombajnu i wykonanie pokazu zbioru
kukurydzy. Trzecie miejsce zajęła firma
Stanek Machinery, prezentująca maszyny
rolnicze i ciągniki Deutz Fahr. Wszyscy
wyróżnieni otrzymali dyplom Rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
a także nagrody rzeczowe w postaci ekspresów do kawy.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK – rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Organizatorem pokazu było Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UR,
a współorganizatorami były przedsiębior-

Wystawa maszyn rolniczych
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stwa zajmujące się sprzedażą ciągników,
maszyn i urządzeń rolniczych oraz materiału siewnego i nawozów.
Tekst: mgr inż. Jerzy Jaskiernia
kierownik Rolniczego Gospodarstwa
Doświadczalnego w Prusach
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Hubertus 2021
24 października 2021 r.

dzianką. Konkurs ten polegał na przejechaniu toru przeszkód konno w jak najkrótszym czasie, a następnie osoba z pary
musiała pokonać tor kosiarką, którą przygotował dla nas sponsor konkursu, firma
Pilar-Tech. Tradycyjnie, jak na Hubertusa
przystało, na końcu zmagań jeździeckich
odbyła się „gonitwa za lisem”. Mieliśmy
okazję oglądać dwie gonitwy: pierwszą
w kłusie, a drugą – dla zaawansowanych
jeźdźców – w galopie. Wszyscy zawodnicy
stanęli na wysokości zadania i w każdym
z konkursów pięknie prezentowali się na
swoich koniach, które zostały specjalnie
przygotowane na to wydarzenie.

Zorganizowany został także konkurs
na najlepsze ciasto, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno
osób je przygotowujących, jak i smakoszy, którzy bardzo chętnie je oceniali. Na
stoiskach towarzyszącym imprezie była
również możliwość skosztowania tradycyjnych przekąsek z sąsiedniego województwa podkarpackiego.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia
i zapraszamy na kolejne!
Zespół Ośrodka Jazdy Konnej
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
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24 października w Ośrodku Jazdy Konnej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt odbył się Hubertus, czyli święto
jeźdźców, myśliwych i leśników. Pogoda
dopisała, a wraz z nią liczni widzowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Rektor Uniwersytetu Rolniczego oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Uczestnicy Hubertusa wzięli udział
w konkursach zręcznościowych na koniach. Rozpoczęli najmłodsi, którzy
mieli do pokonania tor w stępie. Następnie bardziej zaawansowani jeźdźcy
wraz ze swoimi partnerami wzięli udział
w widowiskowym konkursie z niespo-

Hubertus 2021; fot. Marek Gzyl
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Przyszłość kolejnych pokoleń zależy od nas
Z prof. Andrzejem Koteckim rozmawia Katarzyna Kaczorowska

felieton/wywiad

Profesor Andrzej Kotecki, doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wybitny polski agronom, specjalista z zakresu szczegółowej uprawy roślin, opowiada o odpowiedzialności naukowca, o tym, jak chciał odkryć tajemnicę procesu fotosyntezy
i jak się to skończyło, oraz o swoich inspiracjach.

– Panie Profesorze, czy świat roślin
ma przed nami dużo tajemnic?
– Ależ on jest jedną wielką tajemnicą.
Zaledwie dotykamy pewnych zjawisk,
które kształtują na przykład plonowanie
roślin. Nie znamy nawet dobrze fotosyntezy, podstawowego procesu, który zachodzi na naszej planecie. W tym świecie
jest tak, że kiedy wchodząc do jednego
pokoju, wydaje nam się, że już jesteśmy
na właściwym miejscu, to jednak mamy
kilka drzwi, więc otwieramy kolejne i kolejne, i kolejne... Świat roślin to dla mnie
jedna wielka tajemnica.
– Co Pana w tym otwieraniu kolejnych drzwi fascynuje? I co najbardziej
zaskoczyło?
– Przede wszystkim fascynuje mnie
i motywuje do dalszej pracy tajemnica
przyrody. I ta najpiękniejsza rzecz w procesie badawczym, jaką jest poznanie. To
jest najbardziej fantastyczna sprawa, której uczony może dotknąć. Najbardziej zaś
zaskoczyła mnie – oczywiście pozytywnie – zielona rewolucja, za którą Borlaug
dostał pokojowego Nobla. Owoce tej rewolucji, dosłownie i w przenośni, konsumujemy obecnie i będziemy je konsumować przez następne stulecia.
– To znaczy?
– W 1960 r. na Ziemi mieszkało ok.
3 miliardów ludzi, zboża uprawiano na
obszarze 6200–6400 mln hektarów.
Borlaug wprowadził do uprawy i upowszechnił wysokoplenne odmiany pszenicy, propagował i stosował nowoczesne
metody agrotechniczne. Efektem jego

Fot. Peggy_Marco (pixabay.com)
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krywają je po trosze pisarze popularnonaukowi. Bijąca rekordy popularności książka Sekretne życie drzew
sprawiła, że inaczej spojrzeliśmy na
parki i lasy, ale jej autorowi zarzucono
antropomorfizację roślin. Jak ocenia
Pan ten trend?
– Antropomorfizacja roślin jest nadużyciem, faktem jednak jest, że rośliny
żyją w zbiorowiskach. Jedne grupy poprzez różnego rodzaju chemiczne oddziaływanie wpływają na siebie korzystnie,
inne niekorzystnie. W latach 60. ubiegłego wieku pojawiła się koncepcja Gai –
Ziemi jako jednego, żyjącego organizmu.
I ja przychylam się do tego, że Ziemia
jest takim jednym wielkim, żyjącym organizmem. Na przełomie XVI i XVII w.
tworzył angielski poeta John Donne, który wyraził to w swoim wierszu słowami:
„Jeśli utracisz cząsteczkę ziemi, to jakbyś
stracił przyjaciela, nie pytaj, komu bije
dzwon, może on bije właśnie tobie”. Donne był głównym przedstawicielem nurtu
metafizycznego w angielskiej poezji barokowej, ale jego słowa przekraczają swoją
epokę. Ta koncepcja dbałości o środowisko wynikająca z uznawania Ziemi za
jeden organizm to nie jest naukowa teoria, raczej piękna idea, sądzę jednak, że
tę ideę powinniśmy pielęgnować przede
wszystkim dla przyszłych pokoleń. Bo ich
przyszłość zależy od nas współczesnych.
Rozwój technologiczny, który stał się naszym udziałem i sukcesem, jednocześnie
podgrzewa temperaturę na planecie, na
której żyjemy. Odczuwamy to na co dzień
nie tylko podczas tegorocznego lata. Jeżeli nie zmniejszymy emisji dwutlenku
węgla, czyli nie zrealizujemy założeń europejskiego Zielonego Ładu do 2050 r., a
oby to nastąpiło jeszcze wcześniej, to my
nie zapanujemy nad sytuacją.
– Dlaczego?
– Bo w wiecznej zmarzlinie na północy zdeponowane są ogromne ilości metanu, który ma działanie ciepłochronne
25–30 razy większe niż dwutlenek węgla.
I ta zmarzlina już się rozmraża.

– Płonie też Syberia.
– Według najnowszych danych płonie tam około 1 miliona hektarów. To
ogromny obszar, 3 procent obszaru Polski, stojący w ogniu. Ale pożary niszczą
też Turcję, Grecję, zagrażają Włochom.
To wcale nie jest aż tak daleko od nas.
– Wyobraźmy sobie, że nie zapanujemy nad tymi procesami. Co to oznacza?
– Nie chciałbym być futurologiem
pesymistą, wierzę, że zwycięży zbiorowa
odpowiedzialność ludzkości za Ziemię
i nas samych. Bo nie wierzę – na razie –
w ideę zasiedlania innych planet. Zresztą
to w świetle najnowszych danych dotyczących zjawisk demograficznych, opublikowanych w „Lancecie”, wydaje się
fantastyczne.
– Bo?
– Bo będzie nas po prostu za mało.
Analiza opublikowana w tym czasopiśmie objęła 195 krajów świata i dotyczy
kształtowania liczby ludności w 2100 r.
Jeżeli zaprezentowana wizja się sprawdzi,
będziemy mieli problem nie z nadmierną
liczbą ludności na Ziemi, ale z nadmierną liczbą ludzi starych. Według danych
demograficznych, w 2064 r. liczba ludności wyniesie 9,7 miliarda. To będzie
absolutne ekstremum i od tego czasu zacznie się zmniejszać. Dzietność zmniejszy się do ok. 1,4. Zaledwie 12 krajów
świata będzie miało dzietność powyżej
2. W Polsce liczba ludności skurczy się
z 38 do ok. 15–16 mln, a więc o 60 procent. Mówiąc krótko, Europie Środkowej grozi katastrofa.
– I to nie tylko demograficzna, ale
też gospodarcza.
– W tej chwili jesteśmy na 22., 23. pozycji na świecie, ale spadniemy na ok. 40.
w 2100 r. Najwięcej ludzi będą miały Indie, ok. miliarda, Chiny – 700 milionów,
a więc tam zajdą procesy demograficzne
zmniejszające liczbę ludności. A pomiędzy tymi dwoma państwami będzie…
Nigeria. Dzisiaj wydaje się to dziwne,
ale tak wynika z analiz. Próbujemy się
w Polsce ratować programem 500+, ale
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pracy, podjętej przez innych rolników
i farmerów, jest to, że dzisiaj plony wzrosły trzykrotnie, ale powierzchnia uprawy
zbóż zaledwie o jakieś 10–12 procent.
W przeliczeniu na jednego człowieka
ilość ziarna zwiększyła się z 280 do prawie
400 kilogramów. I to przy wzroście liczby ludności z 3 do prawie 8 miliardów!
To mnie wciąż fascynuje, że idea jednego człowieka sprawiła, iż widmo głodu
zostało odsunięte. Pojawiające się głosy
ostrzegające nas przed głodem tak naprawdę nie dotyczą produkcji żywności,
ale jej dystrybucji, a za tę nie odpowiadają
uczeni, ale politycy.
– Taką rewolucją było też dokonanie Fritza Habera, który za syntezę
azotową, otwierającą drogę do produkcji nawozów azotowych, dostał Nobla.
Ale jednocześnie człowiek, o którym
mówiono, że uratował świat od głodu,
był fanatycznym wręcz zwolennikiem
gazów bojowych, nad którymi prowadził badania. Jaka jest odpowiedzialność naukowca za to, co robi?
– Badacz zawsze powinien patrzeć dalej niż przeciętny człowiek, jest przecież
najbardziej zorientowany w ostatecznych
konsekwencjach swoich badań. Ale nie
ma też mechanizmu kontroli, nawet takiej wewnętrznej. Mówiąc wprost, człowieka rajcuje i napędza, że zrobi coś
pierwszy, pierwszy uzyska taką, a nie
inną syntezę. Uczeni, niestety, często zapominają o tym, że ich działania mogą
być wykorzystane niewłaściwie. Przykład
Fritza Habera jest tu szczególnie drastyczny, ale też i adekwatny, nie potrafię
jednak powiedzieć, co wyznacza granicę.
Wydaje się, że tu chyba nie ma granic ani
moralnych, ani naukowych, chęć bycia
pierwszym, najlepszym bez oglądania się
na to, co z tego wyniknie dla ludzkości,
często zwycięża. Można więc uznać, że
jeśli są jakieś granice, to jednostka stawia
je sobie sama, odwołując się do wartości
etycznych i postawy moralnej.
– Wspomniał Pan, że świat roślin
ma przed nami wiele tajemnic. Od-
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on nie ma oddziaływania prodemograficznego, bo jest za skromny. Co ciekawe,
w Europie Środkowej z tym problemem
najskuteczniej walczy niewielka Estonia.
Kobiety dostają tam prawie dwuletni
urlop macierzyński, w stu procentach
płatny, przedszkola są darmowe i na bardzo wysokim poziomie. Wszystko to zaś
przełożyło się na wzrost dzietności.
– Wróćmy do przyrody. Miał Pan
w sobie pasję od zawsze, czy spotkał
w swoim życiu mistrza, a może kilku
mistrzów, którzy skierowali swojego
ucznia na tę właściwą ścieżkę?
– Od początku wiedziałem, co chcę
robić. Pamiętam jak dziś lekcję przyrody w szkole podstawowej, to było grubo
ponad 50 lat temu. Pani od tej przyrody
napisała reakcję wiązania dwutlenku węgla, tworzenia glukozy i działanie na to
światła, czyli proces fotosyntezy. Po czym
powiedziała, że nikt tego mechanizmu
do końca nie rozumie. Wtedy wstałem
i powiedziałem: „Proszę pani, ja dowiem
się, jak to jest”. Oczywiście wynikało to
z mojej dziecięcej naiwności, nauczycielka się uśmiechnęła, usłyszałem od niej
„No to spróbuj”. I do dzisiaj się z tym problemem nie zmierzyłem, choć pocieszające jest to, że nie ja jeden. Później, jeszcze
przed studiami, byłem zafascynowany
osobowością Borlauga. A potem zacząłem
studia. Papiery złożyłem jeszcze do Wyższej Szkoły Rolniczej, w 1972 r., ale naukę
zacząłem już w Akademii Rolniczej. Miałem szczęście do wspaniałych nauczycieli.
Propedeutykę rolnictwa na pierwszym
roku prowadził wybitny uczony, profesor Hryncewicz. Cudowny człowiek.
Studiował początkowo filologię polską,
później poszedł na studia rolnicze i został
rolnikiem, łąkarzem, bo kończył je u wybitnego naukowca – profesora Golonki.
Mnie profesor Hryncewicz zafascynował rolnictwem i uprawą roślin. Kiedy
wybieraliśmy specjalizacje magisterskie,
poszedłem na łąkarstwo. Studiowałem je
pod kierunkiem profesora Mikołajczaka.
To jest jedyny żyjący nauczyciel z moich

mistrzów. Ma już 93 lata, przyjaźnimy się
i jest w bardzo dobrej formie. To on mnie
wprowadzał w świat roślin i zagadnień fitosocjologicznych. On zresztą też był wychowankiem profesora Golonki.
– Fitosocjologia to...
– Nauka o zbiorowiskach roślinnych.
Profesor Hryncewicz habilitował się z
fitosocjologii łąk polan śródleśnych w
borach dolnośląskich, ale później zajął
się szczegółową uprawą roślin. A ja z dyplomem magistra obronionym w 1977 r.
poszedłem pracować do PGR-u.
– Dlaczego?
– Bo na uczelni nie było miejsca na asystenturę, a nie był wtedy rozwinięty system studiów doktoranckich. W PGR-ze
pracowałem dwa lata i dzisiaj mogę powiedzieć, że była to twarda szkoła życia,
ale również przykład tego, jak nie należy
gospodarzyć. Po odbyciu stażu przez półtora roku byłem w tym PGR-ze zootechnikiem. Wtedy tak się przeplatało: zootechnicy byli agronomami, agronomowie
zootechnikami. Ja odpowiadałem za
produkcję zwierzęcą w dwóch gospodarstwach, ale jednocześnie podjąłem starania o pracę na uczelni. Przypomniałem
się profesorowi Hryncewiczowi i tak się
szczęśliwie złożyło, że jeden z asystentów
pani profesor Jasińskiej rozwiązał umowę
i zostałem przyjęty na jego miejsce. Trafiłem pod skrzydła pani profesor, która
dużo wymagała nie tylko od innych, ale
przede wszystkim od siebie. I w efekcie
w pięć lat zrobiłem doktorat, choć wtedy
wszyscy przeciągali ten czas nawet do 10
lat, następne 5 lat zeszło mi na habilitację
i kolejne cztery na uzyskanie tytułu profesora.
– Co przekazali Panu nauczyciele,
których Pan wymienił?
– Pyta pani o kapitał początkowy, jaki
dostałem na starcie kariery naukowej...
Po pierwsze pokazali mi, że bez pracy
w nauce nie osiągnie się niczego. A po
drugie, nauczyli mnie systematyczności.
Ja do tych dwóch rzeczy dołożyłem trzecią, którą wpajam swoim pracownikom
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– że wszystko, co się zacznie, trzeba skończyć. Jeśli się nie skończy, to jakby się nie
zrobiło nic.
– Jest Pan wymagającym szefem?
– Trudno mi ocenić siebie, przede
wszystkim wymagam od siebie, a czy od
innych? Czasami wydaje mi się, że wymagam za mało.
– Praca naukowa łączy się z dydaktyką, z jednej strony prowadzi się badania naukowe, ale z drugiej ich efekty
przekazuje kolejnym pokoleniom, które chcą zdobywać wiedzę. Tych najzdolniejszych, najbardziej ciekawych
świata czy ambitnych widać od razu na
pierwszych zajęciach?
– Kolejne reformy nauczania spłyciły
kontakt nauczyciel – student. W moim
odczuciu liberalizacja poszła za daleko,
zresztą błędy w kształceniu widać na każdym kroku, zaczynając od szkoły podstawowej. Przecież maturę można dzisiaj
zdać, mając zaledwie 30 procent punktów... To jest patologia, bo szkoła średnia
powinna dawać solidne wykształcenie na
poziomie ogólnym. Szczególnie zaś uderza beznadziejny poziom matematyki,
a przecież ona decyduje o logicznym myśleniu. Nie trzeba być od razu wybitnym,
ale dobrze jest umieć zrobić choćby podstawowe równanie. Moja żona jest z wykształcenia matematykiem, ja też zresztą
miałem geny matematyczne, bo byłem
uzdolniony w tym kierunku. I nie mogę
wyjść ze zdumienia, kiedy rozmawiam
z dziećmi z 3., 4. klasy szkoły podstawowej, które na pytanie, ile jest 8 razy 7,
wyciągają komórkę, żeby policzyć na kalkulatorze. Przecież to jest beznadziejne.
– Dlatego, że w naukach przyrodniczych matematyka jest jednym z narzędzi?
– Nie tylko w naukach przyrodniczych. To w ogóle jest jedno z narzędzi
badawczych zwłaszcza przy zastosowaniu
nowoczesnych metod statystycznych. Nie
wyobrażam sobie pracy naukowej bez dobrych narzędzi statystycznych, ale to jest
po prostu błąd pokoleniowy. Kształcenie,

– Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
wyróżnia Pana tytułem doktora honoris causa. To jest taki moment, kiedy
można osiąść na laurach, czy wyzwanie do bycia wzorem i dawania z siebie
jeszcze więcej?
– Ja mam wobec wszelkich wyróżnień wiele wątpliwości, czy na nie zasługuję. Bo nie wiem, czy nie ma ode
mnie lepszych. Miałem wspaniałego
nauczyciela filozofii, docenta Raciwolskiego. To był cudowny człowiek,
który mówił tak: „Chwalą mnie, ale
jako człowiek normalny, czyli zarozumiały, przyjmuję, że słusznie”. To powiedzenie w moim przypadku nie ma
zastosowania. Może są lepsi ode mnie,
godniejsi? Rzeczywiście dużo pracy poświęciłem działaniom organizacyjnym
na rzecz polityki awansowej, najlepiej
o to spytać moją żonę, ale przecież to
nie jest kwestia ceny, tylko zasad. Wydaje mi się, że ja je mam i nieskromnie powiem, że dowodem na to, że naprawdę kieruję się nimi w życiu, jest to,
że nikt się nigdy do mnie nie zwrócił,
żeby załatwić coś pod stołem.
– Co chciałby Pan przekazać swojemu wnukowi?

– Postanowiłem, że jak przejdę na
emeryturę, napiszę wspomnienia. Dla
najbliższych, dla córek, bo mam dwie
córki, obie są artystkami, jedna pracuje
w Teatrze Grotowskiego, a druga skończyła operatorstwo filmowe w łódzkiej
filmówce. Oczywiście ja tego świata nie
rozumiem, on jest dla mnie wyalienowany, żyjący własnym życiem.
– Trochę tak jak te rośliny, którym
poświęcił Pan tyle lat.
– Trochę... Będę pisał te wspomnienia i konkluzję już mam prawie ułożoną
w głowie: w życiu trzeba mieć zasady, bez
względu na to, czy otoczenie je akceptuje,
czy nie. I kierować się nimi, stale, a nie
zmieniać je, dostosowując do okoliczności czy nacisków zewnętrznych.
– Chciałby Pan, żeby wnuk był artystą czy naukowcem?
– Chciałbym, żeby był dobrym człowiekiem, bo to jest dla mnie najważniejsze.

Redakcja serdecznie dziękuje Pani mgr
Katarzynie Kaczorowskiej – redaktor naczelnej „Głosu Uczelni” (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za udostepnienie
niniejszego wywiadu.
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specjalizacja, czy też raczej pseudospecjalizacja, poszły za daleko. Tak jak ingerencja rodziców w edukację na poziomie
szkoły podstawowej i średniej. Nauczyciel
utracił cały swój autorytet.
– Na uczelni też?
– Kowalem swego losu każdy bywa
sam. Jedni próbują zwiększyć swój autorytet poprzez np. bardzo szczegółowe
wymagania, tylko że to jest zła droga.
Owszem, trzeba wymagać szczegółowej
wiedzy, ale przede wszystkim chodzi
o poznanie związków przyczynowo-skutkowych na pewnym poziomie ogólności.
Zawsze można podkręcić śrubkę, nauczyć
się i książki telefonicznej na pamięć, tylko
co z tego wynika?
– Jest Pan recenzentem, ocenia prace innych naukowców. To duża odpowiedzialność?
– Każda sprawa jest inna, tutaj nie ma
jakiegoś schematu. Czasami słyszę od kolegów-recenzentów: „Musiałem napisać
pozytywną recenzję, bo jestem w układzie, bo kolega prosił, bo naciskano na
mnie...”. Przez te wszystkie lata napisałem
grubo ponad 150 recenzji awansowych
i nikt do mnie się nie zwrócił, żebym
przymknął oko na cokolwiek. Nigdy. Nie
wiem, czy jestem wyjątkiem.
– A może wiadomo, że akurat do
Pana się z taką prośbą nie przychodzi?
– Tego też nie wiem. Wiem za to, że
przy pisaniu recenzji trzeba widzieć człowieka. Teraz mamy dogmat punktozy, ale
ja zawsze mówię wszystkim, bo na ogół
przewodniczę komisjom, że gdy tylko
punkty są ważne, to my jesteśmy niepotrzebni. Wystarczy urzędnik z ministerstwa albo, jeszcze lepiej, komputer, który
bezbłędnie te punkty policzy i powie, że
w tym miesiącu profesorami zostają ludzie, którzy mają ich 1001, a ci, którzy
mają 1000 albo 999 punktów, nie zostaną. Punkty mogą być jakimś wyznacznikiem, ale dla mnie oprócz tych punktów
i osiągnięć naukowych ważna jest postawa etyczno-moralna. Nawet nie wiem,
czy nie najważniejsza w tym wszystkim.

Prof. Andrzej Kotecki ze swym wnukiem podczas uroczystości nadania naukowcowi tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Rolniczego; fot. Jacek Okarmus
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Dr inż. Jakub Goczał: „Każda gradacja
korników zaczyna się od nielicznych,
ale skutecznych »kolonizatorów«”
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Każda, największa nawet gradacja korników, rozpoczyna się zawsze od skutecznej kolonizacji niewielkiej grupy drzew przez wysoce
dyspersyjne osobniki – mówi dr inż. Jakub Goczał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nowe badania jego zespołu mają wskazać, jakie czynniki wpływają na ewolucję morfologii związanej z lotem u kornikowatych.

Aktywny lot jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przemieszczania się.
Jednak każdy inżynier pracujący w przemyśle lotniczym zgodnie przyzna, że stworzenie wydajnej maszyny latającej wiąże się
ze zużyciem dużej ilości zasobów i energii.
Dokładnie z tym samym problemem musiały zmierzyć się zwierzęta, aby przełamać
siłę grawitacji i wzbić się w przestworza.
Choć pierwsze owady wzbiły się w powietrze już ok. 350 mln lat temu, to jednak –
podobnie jak w przemyśle lotniczym – wraz
z upływem czasu dochodziło do znacznych
modyfikacji i udoskonaleń aparatu lotnego tych zwierząt. Wyjątkową modyfikację
aparatu lotnego można zaobserwować m.in.
u chrząszczy.
„Jeśli przyjmiemy, że miarą sukcesu ewolucyjnego jest liczba gatunków, to chrząszcze są niekwestionowanymi zwycięzcami
tego wyścigu. Uważa się, że przekształcenie
pierwszej pary skrzydeł w twarde, ochronne
pokrywy było kluczową adaptacją wpływającą na ogromny sukces tej grupy zwierząt”
– tłumaczy dr inż. Jakub Goczał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zajmujący
się badaniem czynników wpływających na
ewolucję morfologii funkcjonalnej zwierząt.
Posiadanie dużych skrzydeł i silnych
mięśni wprawiających je w ruch pozwala
pokonywać duże odległości w krótkim czasie, a to z kolei znacznie ułatwia ucieczkę
przed drapieżnikiem, znalezienie pokarmu
czy partnera. Jednak w obliczu ograniczo-

Kornik drukarz (Ips typographus); fot. Gilles San Martin

nych zasobów zgromadzonych w stadium
larwalnym osobnik musi „zdecydować”,
ile należy zainwestować w rozwój aparatu
lotnego, a ile w inne układy, np. rozrodczy.
W przyrodzie nie ma nic za darmo – wyjaśnia naukowiec.
Dlatego też skrzydła zanikły u części
pierwotnie uskrzydlonych owadów, dość
często zdarza się również, że występują one
wyłącznie u samców, ponieważ samice rezygnują z nich na rzecz inwestycji w produkcję
większej liczby jaj. Występowanie tak różnych strategii wiąże się w tym przypadku ze
zjawiskiem określanym w biologii jako kompromis reprodukcyjno-dyspersyjny (ang.
dispersal-reproduction trade-off ).
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Wśród chrząszczy szczególnie kornikowate stanowią interesującą grupę do
badania kompromisu reprodukcyjno-dyspersyjnego – zaznacza dr Goczał w informacji przesłanej PAP. Wiele gatunków tych
niewielkich owadów charakteryzuje się
niezwykłymi fluktuacjami liczebności populacji. Największe gradacje, czyli masowy
pojaw korników, mogą obejmować gigantyczne obszary, np. niedawna gradacja kornika Dendroctonus ponderosae w Ameryce
Północnej objęła obszar równy połowie powierzchni Polski. Jednak po pewnym czasie
zasoby pokarmowe się kończą, a gradacja
stopniowo się załamuje, co wiąże się z gwałtownym spadkiem liczebności korników.

Z jednej strony istnieje silna presja selekcyjna na maksymalizację produkcji jaj
w okresie rozwoju gradacji, z drugiej zaś strony znalezienie i dotarcie do odpowiedniego
do zasiedlenia drzewa, kiedy większość została już wcześniej „zjedzona” doszczętnie
przez współtowarzyszy, jest równie ważne
w przypadku korników – dodaje badacz.
Dlatego też – jak tłumaczy – u niektórych gatunków korników doszło do wykształcenia bardzo radykalnej strategii. Samica składa pod korą kilkaset jaj, z których
wykluwa się kilkadziesiąt samic i raptem
jeden, dwa samce. Samce w tym przypadku
nie posiadają skrzydeł ani też mięśni je napędzających, dlatego w ogóle nie opuszczają
żerowiska. Ich jedyną rolą jest zapłodnienie
własnych sióstr, które z kolei bardzo dobrze
latają i mogą zasiedlić kolejne drzewa. Co
ciekawe, zarówno samce jak i samice innych,

blisko spokrewnionych gatunków inwestują
w potężne mięśnie i skrzydła oraz są zdolne
do zarówno aktywnego, jak i pasywnego
„szybowcowego” lotu nawet na odległość
kilkudziesięciu kilometrów.
Inną ciekawą strategią występującą
u korników – dodaje ekspert – jest strategia
„pionierskiej płci”, kiedy to jedna płeć jest
bardziej dyspersyjna i aktywnie szuka odpowiednio drzewa, aby po dotarciu do niego
zacząć emitować feromony przyciągające
płeć przeciwną lub też obie płci tego samego
gatunku. Z czego wynika takie zróżnicowanie strategii życiowych korników? Na razie
nie wiadomo.
Dr Jakub Goczał wraz z zespołem zbada czynniki, które wpływają na ewolucję
morfologii związanej z lotem u dużej grupy
korników. Badania planowane są w ujęciu
światowym, z uwzględnieniem gatunków o

dużym znaczeniu ekonomicznym, jak i tych
nie wyrządzających szkód. „Chcemy odpowiedzieć na pytanie, jak strategia reprodukcyjna, filogeneza, czynniki ekologiczne oraz
ograniczenia fizyczne wpływają na ewolucję
potencjału dyspersyjnego korników. Nasze
badania pomogą lepiej zrozumieć dynamikę
dyspersji tych zwierząt, co może się w przyszłości przełożyć na opracowanie bardziej
skutecznych metod ograniczenia nadmiernego rozwoju ich populacji. Każda, największa nawet gradacja, rozpoczyna się bowiem
zawsze od skutecznej kolonizacji niewielkiej grupy drzew przez wysoce dyspersyjne
osobniki” – wyjaśnia dr Goczał, kierownik
projektu „Ewolucja potencjału dyspersyjnego u korników”. Projekt będzie realizowany
na Wydziale Leśnym UR z grantu NCN w
ramach programu Opus 20.
Źródło: „Nauka w Polsce”

Na rynku wydawniczym ukazała się
długo oczekiwana książka Zdrowie
świń – prewencja i terapia autorstwa
prof. Zygmunta Pejsaka – naukowca
z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej UJ-UR, którego wsparł
zespół współautorów, m.in. prof. Małgorzata Pomorska-Mól z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Potężna, ponadoosiemsetstronicowa
praca to bogato ilustrowane kompendium wiedzy, szczególnie przydatne
praktykującym weterynarzom i zootechnikom, producentom i hodowcom świń, studentom medycyny weterynaryjnej i zootechniki. Książka
zawiera szczegółowe opisy ponad 30
chorób wirusowych i 35 chorób bak-

teryjnych – od rozpoznania, przez
profilaktykę, po terapię i zwalczanie,
omawia wszystkie choroby pod kątem
czynnika etiologicznego, występowania, patogenezy, objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych.
Praca omawia szczegółowo proces zwalczania opisywanych chorób i prowadzenia ich terapii przy użyciu wszelkich
dostępnych na rynku metod i najnowszych preparatów, opisuje profilaktykę
z uwzględnieniem najnowocześniejszych szczepionek, przedstawia zasady stosowania w terapii antybiotyków
i preparatów hormonalnych.
Książkę opublikowało Polskie Wydawnictwo Rolnicze w Poznaniu.
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nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze:
Zygmunt Pejsak, Małgorzata Pomorska-Mól
Zdrowie świń – prewencja i terapia

Nowości wydawnicze:
Tatiana Tokarczuk-Błażusiak,
Rośliny kwitną w akwareli. Leksykon
niekonwencjonalny

nowości wydawnicze

Rośliny kryją w sobie wiele zagadek i tajemnic. Tkanina jedwabną
ma więcej wspólnego z chabrem bławatkiem niż może się wydawać na pierwszy rzut oka, a jemioła pospolita jest ściśle związana
z dawnymi sposobami łowienia ptaków. O tym, a także o wielu
innych ciekawostkach ze świata roślin można dowiedzieć się z bogato ilustrowanej monografii „Rośliny kwitną w akwareli. Leksykon
niekonwencjonalny”.
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Książka – autorstwa dr inż. arch. Tatiany Tokarczuk-Błażusiak
z Katedry Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej na Wydziale
biotechnologii i Ogrodnictwa UR – powstała pod honorowym
patronatem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jako podsumowanie pięcioletniego etapu twórczości autorki
(2013–2018) i przedstawia 82 oryginalne akwarele obrazujące
wybrane rośliny kwitnące. Zawarte w monografii prace były
wielokrotnie wystawiane m. in. w Ogrodzie Botanicznym UJ
w Krakowie, Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnicy oraz na
Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR z okazji 50-lecia
wydziału. Publikacja została zrecenzowana przez wybitnego
krakowskiego naukowca prof. dr hab. Ludwika Freya (Instytut Botaniki PAN) oraz znanego polskiego akwarelistę dr inż.
arch. Michała Suffczyńskiego (Politechnika Warszawska).
Ta książka łączy wszystkie walory albumu akwarelowego
z treściami naukowymi, a dodatkowo zawiera komentarze na
temat uniwersalnych zasad kompozycji i techniki malarskiej
akwareli. I chociaż nie jest to klasyczny podręcznik uczący malowania akwarelą krok po kroku, z pewnością może stać się inspiracją do bliższego zainteresowania się tą techniką. Niniejsza
książka jest dedykowana nie tylko miłośnikom malarstwa, ale
również roślin. Dodatkowo struktura leksykonu pozwala wielokrotnie sięgać po wybrane hasła, a także zaczynać lekturę w
dowolnym miejscu.
Premiera książki odbyła się 1 sierpnia 2021 roku w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie razem z
towarzyszącą wystawą 23 obrazów akwarelowych. Gości zostali
powitani przez przedstawiciela Ogrodu mgr inż. Annę Sobczyk-Wójcik, a także Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa prof. dr hab. inż. Edwarda Kunickiego oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej prof. dr
hab. inż. Bożenę Pawłowską.
Wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie.

W następnym numerze:
•

O wiodącej roli UR w zakresie badań nad urządzaniem przestrzeni
wiejskiej w Polsce

https://urk.edu.pl

