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z życia Uczelni

Uniwersytet Rolniczy i Krakowski Holding
Komunalny SA podpisały list intencyjny
13 listopada 2020 r.

13 listopada Uniwersytet Rolniczy i Krakowski Holding Komunalny SA podpisały (w formie zdalnej) list intencyjny.
Uczelnię reprezentował JM Rektor, dr
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR.
W imieniu Spółki KHK SA umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki, Tadeusz
Trzmiel. Podczas podpisania listu obecna była także pani prorektor ds. nauki,
prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz.
Głównym celem listu intencyjnego
jest współdziałanie obu jednostek w ramach realizacji zadań statutowych KHK
SA, których przedmiotem są badania
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych, w zakresie związanym
z potrzebami samorządu terytorialnego
(PKD 72.19.Z), ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej
oraz gospodarowania wodą i surowcami
w obiegu zamkniętym, co wpisane jest
w reformę polityki klimatycznej UE pn.
Europejski Zielony Ład.
Zakres i szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w późniejszych odrębnych umowach. Za koordynację działań
wynikających z zapisów listu z ramienia
Uniwersytetu Rolniczego odpowiedzialny
jest dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, prof. dr hab. inż. Sławomir
Kurpaska, a z ramienia KHK SA – zastępca dyrektora Biura ds. Rozwoju i Współpracy, pan Marcin Gałan.
Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska

Rektor UR, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, podpisuje list intencyjny rozpoczynający
współpracę Uczelni z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA

Krakowski Holding Komunalny SA jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków. Został utworzony na podstawie Uchwały nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 roku i zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy 8 sierpnia 1996 roku. Ma na celu realizację zadań własnych Gminy o charakterze
użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowania działań ważnych dla jej rozwoju,
polegających w szczególności na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Utworzenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA wynikało z opracowanej z inicjatywy Rady i Zarządu Miasta Krakowa koncepcji działalności podatkowej grupy kapitałowej
(PGK) krakowskich spółek komunalnych.
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17 listopada 2020 r.

17 listopada 2020 r. kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – mgr Tomasz Szanser przekazał w imieniu społeczności akademickiej UR na ręce pana
Stanisława Kracika – dyrektora Szpitala
Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego
w Krakowie oraz pani Ewy Jędrys – prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca dary w postaci 70
kg jabłek i gruszek pochodzących z sadów
Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR oraz dwóch litrów miodu.
Owoce będą przekazywane do Szpitala cotygodniowo do świąt Bożego Narodzenia, a możliwe jest też przedłużenie
akcji. W przekazaniu darów uczestniczył
także kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR – mgr inż.
Jerzy Jaskiernia.
Jest to odpowiedź Uniwersytetu na
apel Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie o wsparcie
pacjentów, którzy chorują na covid-19,
a ze względu na zaburzenia i choroby psychiczne są obecnie tam hospitalizowani.
Redakcja

Od lewej: mgr inż. Jerzy Jaskiernia – kierownik RGD w Prusach, Stanisław Kracik – dyrektor
Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego, Ewa Jędrys – prezes Fundacji Pomocy Chorym
Psychicznie im. Tomasza Deca i mgr Tomasz Szanser – kanclerz UR
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z życia Uczelni

Pomoc dla Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa
Babińskiego

z życia Uczelni

Rektor wręczył naukowcom medale IWIS 2020
Kraków, 23 – 27 listopada 2020 r.

23, 25 i 27 listopada JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. UR, wraz z panią
prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż.
Agnieszką Filipiak-Florkiewicz oficjalnie przekazał naukowcom naszej Uczelni
medale i dyplomy przyznane im podczas
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.
Międzynarodowa Warszawska Wystawa
Wynalazków IWIS to największe w Polsce
międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W wystawie prezentują
swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze,
uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy.

Prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki przedstawia rektorowi UR – dr. hab.
inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. UR, zespół uhonorowany srebrnym medalem IWIS 2020;

MEDAL BRĄZOWY
Medal brązowy otrzymał zespół: dr hab.
inż. Joanna Tkaczewska prof. UR, dr
hab. inż. Ewelina Jamróz, dr inż. Piotr
Kulawik, prof. UR, oraz dr inż. Marzena Zając, prof. UR, za pracę pt. „Hydrolizat żelatyny z karpia w formie mikrokaspułek do przedłużania trwałości ryb i ich
przetworów”.

od lewej stoją: dr hab. inż. Ewelina Jamróz, dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR, i dr inż.
Piotr Kulawik, prof. UR

MEDAL SREBRNY
Medale srebrne otrzymali:
• dr hab. inż. Bartosz Mitka i mgr
inż. Przemysław Klapa (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) za pracę pt.
„Przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV”.
• dr hab. Maja Grabacka, prof. UR
(Wydział Technologii Żywności UR)
oraz dr Piotr Waligórski, Adriana Zapata, Diane A. Blake, Dorota Wyczechowska, Anna Wilk, Monika Rut-

Dr hab. inż. Bartosz Mitka prezentuje (podczas Demo Day Innowacji 2020) kulę referencyjną do
stosowania w naziemnym skaningu laserowym, za którą wraz z mgr. inż. Przemysławem Klapą
otrzymał srebrny medal IWIS 2020
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MEDAL ZŁOTY
Medal złoty, za pracę pt. „PocketLAB
– Innowacyjna metoda do wczesnego
wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego”, otrzymał
zespół naukowców z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, w którego skład
wchodzą: dr inż. Edyta Bauer, dr inż.
Joanna Pokorska i mgr Olga Jarnecka.
Redakcja

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski

z życia Uczelni

kowska, Himanshu Vashistha, Ramesh
Ayyala, Thiruselvam Ponnusamy, Vijay T. John, Frank Culicchia, Anna
Wiśniewska-Becker i Krzysztof Reiss
za pracę pt. „Matryca biodegradowalna
z polimeru polimleczanowo-glikolidowego (PLGA) uwalniające fenofibrat”.
• prof. dr hab. inż. Krzysztof
Chmielowski (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) za prace pt. „Sposób
zdalnego monitoringu jakości ścieków
oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków i układ do stosowania
tego sposobu”.
• dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. UR, prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, dr inż. Tomasz Czech, prof.
UR (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
oraz Piotr Przybyszewski za pracę pt.
„Urządzenie do przesiewnej skojarzonej
symulacji laserowej nasion”.

Dr hab. Maja Grabacka, prof. UR, odebrała z rąk rektora srebrny medal IWIS 2020

Zdobywcy srebrnego medalu IWIS 2020; (od lewej): Piotr Przybyszewski, dr inż. Tomasz Czech,
prof. UR, prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig i dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. UR

Złote medalistki IWIS 2020: dr inż. Edyta Bauer, dr inż. Joanna Pokorska i mgr Olga Jarnecka
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Nominacje profesorskie:
prof. dr hab. inż.
Piotr Micek
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Koordynator dyscypliny zootechnika i rybactwo
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
W kwietniu 1996 r. prof. P. Micek podjął
pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia
Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.
W tym okresie jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na wykorzystaniu
skrobi różnego pochodzenia w żywieniu
przeżuwaczy. W celu pogłębienia wiedzy
z tego zakresu w 1997 r. odbył 3-miesięczny
staż naukowy w Departamencie Hodowli
i Żywienia Przeżuwaczy w INRA Clermont-Ferrand-Theix. Dostrzegając konieczność
pogłębiania wiedzy z zakresu nowoczesnych
technik in vitro w badaniach żywieniowych,
w 1999 r. odbył 5-miesięczny staż naukowy
w University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie.
Pracę doktorską obronił w 2001 r. przed
Radą Wydziału Zootechnicznego Akademii
Rolniczej w Krakowie. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Franciszek
Borowiec. Stopień doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność żywienie zwierząt, uzyskał w 2009
r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.
Przydatność żywieniowa ziarna krajowych
gatunków i odmian zbóż dla przeżuwaczy.
Po zakończeniu prac nad przygotowaniem
rozprawy habilitacyjnej swoje zainteresowania badawcze skierował na żywienie krów

Prof. dr hab. Piotr Micek pochodzi z Kolbuszowej. W latach 1983–1988 kształcił się
w Zespole Szkół Rolniczych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Weryni. W tym
okresie brał udział w Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych z zakresu zootechniki. Został zwycięzcą tego konkursu
na szczeblu międzywojewódzkim (Lublin)
oraz finalistą na szczeblu ogólnopolskim
(Olsztyn), uzyskując prawo wstępu na wyższą uczelnię rolniczą bez egzaminu.
Korzystając z uzyskanego prawa w 1988
r. P. Micek rozpoczął studia wyższe w ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie na
Wydziale Zootechnicznym. Studia ukończył w 1994 r. obroną pracy magisterskiej
wykonanej w Katedrze Żywienia Zwierząt
pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta M. Kowalskiego. W tym samym roku
uzyskał stypendium rządu francuskiego
i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej (ENSA) w Rennes. Przed rozpoczęciem
1. semestru studiów odbył miesięczny staż
w Narodowym Instytucie Badań Rolniczych (INRA) w Clermont-Ferrand-Theix
we Francji. W trakcie 2. semestru studiów
odbył kolejny, tym razem 7-miesięczny staż
w tym samym Instytucie. W 1995 r. obronił
pracę dyplomową i otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych (diplôme d’agronomie approfondie) we Francji.
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mlecznych w okresie okołoporodowym,
a w szczególności na zmniejszenie deficytu
energetycznego krów po wycieleniu. Badania z tego okresu dotyczyły także jakości
produktów odzwierzęcych oraz żywienia
zwierząt o wysokim potencjale produkcyjnym, w tym zależności pomiędzy żywieniem a występowaniem zaburzeń metabolicznych, wskaźnikami rozrodu i wynikami
produkcyjnymi.
Badania prowadzone przez prof. P. Micka wykonywane były w ramach działalności
statutowej Katedry (14 projektów) lub też
finansowane ze środków pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych na drodze konkursowej (15 projektów), w tym z Narodowego
Centrum Nauki, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, programów operacyjnych
współfinansowanych przez UE oraz projektów zamawianych (BZ) realizowanych we
współpracy z gospodarką.
Ważnym elementem rozwoju naukowego prof. P. Micka było rozpoczęcie badań nad możliwością modyfikowania
składu
chemicznego,
zawartości składników funkcjonalnych,
a także przydatności technologicznej
mleka krowiego. Prace te realizował
we współpracy z Instytutem Genetyki
i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii
Nauk w Jastrzębcu w ramach projektu

Rzeszowie (Zalesiu) i Czernichowie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, na międzywydziałowym kierunku biotechnologia oraz
międzyuczelnianym kierunku weterynaria
(UJ-UR).
Zajęcie dydaktyczne realizował w ramach ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych, terenowych, a także
wykładów i spotkań seminaryjnych. Oprócz
tradycyjnej formy kształcenia prowadził zajęcia metodą e-learningu. W ramach sprawowanej opieki naukowej nad studentami
jest promotorem 58 prac dyplomowych,
w tym 23 prac inżynierskich i 35 prac magisterskich. Jest także promotorem 3 rozpraw
doktorskich. Wykonał recenzje 5 prac doktorskich i jedną recenzję w postępowaniu
habilitacyjnym. W procesie dydaktycznym
współpracował m.in. z Wyższą Szkołą Rolniczą w Rennes (ENSA, Francja), Szkołą
Inżynierów w Lyonie (ISARA, Francja),
Technicznym Instytutem Hodowli Świń
w Tuluzie (ITP, Francja) oraz z Uniwersytetem Purdue (USA).
W latach 2005–2007 był członkiem Komisji Rektorskiej ds. Procesu Bolońskiego.
Wiedzę na temat Karty Bolońskiej wykorzystał, biorąc udział w pracach Wydziałowej
Komisji Dydaktycznej, której był członkiem
od 2005 r. W ramach działalności tej komisji powierzono mu kierowanie zespołem ds.
opracowania nowych programów studiów
dwustopniowych. Uczestniczył w pracach
nad przygotowaniem dwóch nowych specjalności na kierunku zootechnika, a także
nowego kierunku biologia stosowana.
W trakcie reorganizacji programów
kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt uczestniczył w przygotowaniu
programu nowej specjalności „żywienie
i dietetyka zwierząt” na 2. stopniu studiów
stacjonarnych. Działalność dydaktyczną
i upowszechnieniową prof. P. Micek realizował we współpracy z praktyką rolniczą. Współpracował z Ośrodkami
Doradztwa Rolniczego, firmami paszowymi, Instytutem Zootechniki-PIB w Balicach, Polską Federacją Hodowców By-

Eastern Bell CO., LTD, Pekin (Chiny). Brał
udział w pracach międzynarodowych zespołów eksperckich, m.in. zespołu, który
przygotował i wdrożył europejski program
Erasmus Intensive Program (IP) „Sastainable livestock housing in Europe”. Uczestniczył w programach europejskich i innych
międzynarodowych, np. w Europejskim
Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) – EU
COST Action DairyCare.
Łączny dorobek naukowy prof. P. Micka obejmuje ponad 290 pozycji, w tym:
91 oryginalnych artykułów naukowych,
7 monografii lub rozdziałów w książkach
i innych opublikowanych opracowaniach,
118 doniesień na międzynarodowe zjazdy
i konferencje naukowe, 68 artykułów popularnonaukowych i upowszechnieniowych
oraz 9 referatów na zaproszenie wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych. Swoje prace publikował m.in. w „Biomass and Bioenergy”,
„Talanta”, „Journal of Agricultural Sciences”, „Animal Production Science”, „Journal
of Dairy Research”, „British Poultry Science”, „Canadian Journal of Animal Science”,
„Animals”, „Journal of Animal and Feed
Sciences” i in. Wyniki prezentował na krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych, m. in. we Lwowie, Warnemünde (Niemcy), Brnie, Parmie, Paryżu
i Clermont-Ferrand, Lipsku i Turynie. Wykonał ponad 30 recenzji prac opublikowanych
w czasopismach międzynarodowych.
Za działalność naukową prof. P. Micek
otrzymał w 2020 r. nagrodę Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2002
r. nagrodę za wyróżnioną rozprawę doktorską, a w 2010 nagrodę za wyróżnioną habilitację.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
I POPULARYZUJĄCA NAUKĘ
Od czasu rozpoczęcia pracy na Uczelni prof.
P. Micek prowadził zajęcia dydaktyczne
z zakresu żywienia zwierząt i gospodarki
paszowej. Zajęcia realizował na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Krakowie,
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badawczego „Biożywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Efektem przeprowadzonych badań były publikacje naukowe
oraz zgłoszenie patentowe.
Obszarem działalności naukowej prof. P.
Micka, realizowanej przez okres ponad 2 lat,
były prace z obszaru B+R podjęte we współpracy z firmą Ciech Sarzyna SA w ramach
badań zamawianych. Projekt ten dotyczył
oceny efektów stosowania aktywowanego haloizytu jako stymulatora procesów
trawiennych i odporności u zwierząt oraz
sorbentu substancji toksycznych. Wyniki
eksperymentów wykorzystano do przygotowania publikacji oraz europejskiego zgłoszenia patentowego.
Zagadnieniem badawczym, którym
zajmował się prof. Piotr Micek w ostatnim
czasie, było określenie możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu
rolno-spożywczego, zwłaszcza produktów
rzepakowych, do przygotowania nowoczesnych dodatków paszowych dla bydła zawierających białko lub tłuszcze chronione
przed rozkładem w żwaczu. Aktywność
badawcza prof. P. Micka związana była
również z oceną możliwości wykorzystania
ziarna hybrydowych odmian żyta w żywieniu krów mlecznych jako czynnika poprawiającego efekty ekonomiczne gospodarstw
oraz status zdrowotny gruczołu mlekowego
krów.
Obszarem badawczym, w którym prof.
Piotr Micek rozwijał swoje zainteresowania, było także wykorzystanie dodatków
paszowych nowej generacji w żywieniu
zwierząt młodych i rosnących. Podjęte
w tym zakresie starania dotyczyły m.in.
przygotowania projektu badawczego
„Livestart sets livestock performance”
w ramach programu UE Horyzont 2020.
Innym obszarem, którym zajmował się
profesor w ostatnim czasie, było wykorzystanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żywieniu koni sportowych.
Prof. P. Micek odbył liczne staże i misje
naukowe, np. do ISARA Lyon (Francja) lub

z życia Uczelni

dła i Producentów Mleka oraz Polskim
Związkiem Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego. Ważnym elementem jego
działalności było upowszechnianie wśród
rolników oraz doradców żywieniowych
nowoczesnej wiedzy z zakresu żywienia zwierząt. W tym zakresie prowadził
wiele spotkań, kursów i szkoleń. Efektem tych działań są liczne artykuły popularnonaukowe, materiały szkoleniowe
i instrukcje wdrożeniowe oraz badania
prowadzone we współpracy z firmami
i przemysłem paszowym. Za działalność
dydaktyczną został 3 razy wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Ważną dziedziną działalności zawodowej
prof. P. Micka był udział w pracach organizacyjnych na rzecz macierzystej Uczelni.
Czynnie uczestniczył w pracach licznych
senackich i wydziałowych komisji oraz
komitetów naukowych i organizacyjnych
konferencji naukowych. Był członkiem
lub przewodniczącym komitetu organi-

zacyjnego 16 konferencji międzynarodowych, w tym m.in. International Conference on „Biotechnology and Welfare in
Animal Husbandry” in conjunction with
a Havemeyer Foundation (USA) Session
„Fertility and Assisted Reproduction in
Horses”, która odbyła się w dniach 15–16
czerwca 2015 r. w Krakowie.
W kadencji 2012–2016 pełnił funkcję
prodziekana ds. organizacji i rozwoju Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR.
Zajmował się opracowaniem koncepcji
i wdrożeniem restrukturyzacji stacji doświadczalnych, a także przygotowaniem
założeń do powołania Centrum Badawczego i Edukacyjnego WHiBZ. W latach
2014–2016 odpowiadał za koordynowanie
przygotowań wydziałowych studium wykonalności projektu pn. „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski
Południowej”. Od 2019 r. jest koordynatorem i przewodniczącym Rady Dyscypliny
Zootechnika i Rybactwo. W 2008 i 2017
r. za działalność organizacyjną został wyróżniony nagrodą JM Rektora UR.

Budynek Jubileuszowy – siedziba Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR; fot. Gabriel Wojcieszek
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Prof. Piotr Micek UR jest członkiem
zespołów eksperckich i konkursowych.
Jest ekspertem NCBiR od 2009 r. W ramach tej działalności wykonał ponad 20
ocen projektów badawczych i ekspertyz.
Posiada certyfikat eksperta z zakresu oceny wniosków w ramach POIR 2014–2020
w obszarze kryteriów naukowo-technicznych oraz gospodarczo-biznesowych. Od
2018 r. jest ekspertem Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej (NAWA). Brał
udział w ocenie projektów międzynarodowych (m.in. do programu ERA-NET
SusAn finansowanego ze środków UE
„Horizon 2020” Research & Innovation
Programme) oraz zagranicznych wniosków złożonych do Programu Stypendialnego im. I. Łukasiewicza.
Obecnie prof. Piotr Micek jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze
Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Prywatnie jest pasjonatem sportu
i turystyki, chętnie zajmuje się ogrodem
i pszczelarstwem.

Kraków, 10 listopada 2020 r.

24 października 2020 r. zmarł prof. dr
hab. inż. Piotr Zalewski, rektor Akademii Rolniczej w Krakowie w latach
1984–1985 i 1989–1990, emerytowany
pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki. 10 listopada w kolegiacie
św. Anny w Krakowie została odprawiona
msza święta, będąca akademicką uroczystością pożegnalną śp. prof. Piotra Zalewskiego, w której udział wzięli przedstawiciele władz Uniwersytetu Rolniczego.
Eucharystię sprawował ksiądz prof. Kazimierz Panuś, a okoliczościowe mowy
wygłosili: JM dr hab. inż. Sylwester
Tabor, prof. UR – rektor Uniwersytetu
Rolniczego, prof. Tadeusz Juliszewski
– przyjaciel i wieloletni współpracownik
prof. Zalewskiego oraz pan Jacek Zalewski – syn Zmarłego.
SŁOWA DR. HAB. INŻ. SYLWESTRA TABORA,
PROF. UR – REKTORA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
„Czcigodny Księże Profesorze, Pogrążona
w smutku Rodzino, wszyscy Przyjaciele
Profesora, Uczniowie, którzy zgromadzili się na tej uroczystości w kolegiacie św.
Anny i oglądają nas poprzez przekaz internetowy!
W tych trudnych czasach trudno było
zorganizować tę uroczystość pożegnalną
naszego Profesora, Rektora Akademii
Rolniczej. Trudno było właściwie wyrazić naszą wdzięczność, bo czasy są dziwne. Ale organizacja tej uroczystości nie
wynikała z protokołu, który obowiązuje
na Uczelni (bo ten protokół został w kilku miejscach zmieniony, dostosowany),

Kolegiata św. Anny w Krakowie: msza święta pożegnalna śp. prof. Piotra Zalewskiego; eucharystię
sprawuje ks. prof. Kazimierz Panuś

ona wynika z potrzeby naszego serca. Bo
po pierwsze, wierzymy, że wspólna modlitwa czyni cuda i pomaga Zmarłemu;
po drugie, że jesteśmy wdzięczni za Jego
życie, za dar Jego życia, i pracę, którą wykonał na rzecz Społeczności akademickiej
naszej Alma Mater. Jakże pasują do Niego słowa: »Był cichy i pokornego serca«.
Był człowiekiem niesamowicie skromnym, nigdy się nie wywyższał, pochylał
się nad problemami każdego pracownika
Uczelni. Ja sam przypominam sobie, jak
gdzieś tam w karierze zawodowej w pewnym momencie zostałem prodziekanem
wybranym na naszym wydziale i vis-à-vis
był gabinet rektora. I od razu pierwszego
dnia te słowa, które ugięły mnie w kola-

nach: »Panie dziekanie, gratuluję!«. Zawsze życzliwy, zawsze potrafił zrozumieć,
jakie problemy męczą ludzi, którym przyszło kierować Uczelnią. Pokorny wobec
osiągnięć nauki. Przyszło mu badać trudne problemy, bo jest to pogranicze rolnictwa i techniki, ale to, co najważniejsze:
wpływu rolnictwa i techniki na tego, którego Pan Bóg stworzył po to, aby czynił
sobie ziemię poddaną – na człowieka, bo
zawsze zwracał uwagę na człowieka.
Przyszło mu zarządzać Uczelnią
w trudnych czasach przemian, burzliwych czasach przemian. I ten okręt, tę
naszą Uczelnię, po tych falach wzburzonego oceanu przeprowadził, pokazując
wszystkim swój silny kręgosłup moralny,
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Pożegnaliśmy śp. prof. Piotra Zalewskiego,
rektora Akademii Rolniczej w Krakowie

z życia Uczelni

swoje przywiązanie do etyki zawodu. Jakże dzisiaj, w tych trudnych czasach, potrzebne są nam tego typu wzorce: ludzi
cichych, pokornego serca, ale o silnym
kręgosłupie moralnym.
Świętej pamięci Piotrze, Profesorze,
Rektorze, nasz Mistrzu, nasz Nauczycielu! Dziękujemy Ci, że taką spuściznę nam
pozostawiłeś, bo w tych trudnych czasach
wiemy, skąd mamy czerpać wzorce. Odpoczywaj w pokoju!”
SŁOWA PANA JACKA ZALEWSKIEGO
„Czcigodny Księże Profesorza, Magnificencjo Panie Rektorze, Szanowni Państwo!
Chciałbym przede wszystkim wyrazić wdzięczność naszej rodziny za słowa
współczucia i sympatię, jakiej doświadczamy w ostatnich niełatwych dla nas
dniach po śmierci Taty. Państwa postawa, pełna zrozumienia i delikatności, pełna szacunku dla naszego smutku, a także
świadoma tradycji uniwersyteckiej, wartości nauki i wynikającego stąd majestatu
Uczelni bardzo mocno przypomina nam
charakter i styl działania Taty.
Przez kilka ostatnich dni (...) przeglądałem rodzinne archiwum zdjęć i
dokumentów Taty. Wśród nich znalazłem kilka znamiennych listów i wspomnień Taty dotyczących czasów, kiedy
był rektorem Akademii Rolniczej. Byłem

wtedy dzieckiem i w pamięci zachowałem przede wszystkim obraz ojca, który
w swoim pokoju popołudniami i wieczorami pracuje. Widzę Go, jak ocenia prace studentów, jak przygotowuje recenzje
prac naukowych, pisze lub czyta pisma,
z których właśnie kilka znalazłem w archiwum Taty. Jednym z nich były wyrazy
uznania skierowane do mojego ojca 16
grudnia 1985 r. przez ówczesnego rektora Akademii Wychowania Fizycznego,
pana Adama Klimka, za podjęcie przez
Tatę decyzji o rezygnacji z godności rektorskiej. Złożenie urzędu było reakcją
na wymuszenie przez władze PRL zwolnienia z funkcji jednego z prorektorów,
bliskiego współpracownika Ojca. Wtedy
mówiło się o negatywnej weryfikacji postawy prorektora przez władze polityczne.
W geście solidarności i protestu wobec
kłamliwego oskarżenia, w proteście wobec naruszenia spójności niezawisłych
władz Uczelni Tata zrezygnował z funkcji. Chciałbym dziś podkreślić tę postawę
Ojca, gdyż mam nieodparte wrażenie, że
niezależność myślenia i swoboda twórcza
Uczelni to znowu temat aktualny.
Myślę, że bliskie Tacie było, aby studentów nie traktować jako przedmiotu
pracy wychowawczej, lecz jako podmiotu dochodzącego wspólnie z nauczycielem akademickim do prawdy o świecie.

Widok z Turbacza na Tatry; fot. Max Gloin (Pixabay)
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Portret prof. Piotra Zalewskiego w Sali Senackiej Uniwersytetu Rolniczego

Zdanie to zaczerpnąłem z notatki Taty,
w której cytowana jest wypowiedź jednego z profesorów podczas zebrania Senatu Akademii Rolniczej w listopadzie
1985 r. Rok 1985, ale przede wszystkim
rok 1990, kiedy Piotr Zalewski, mój Tata,
był rektorem, to czas wielkich wyzwań,
nadziei i wreszcie początek zmian, początki wolnej Polski po czasach komunizmu. Pamiętam ogromną dumę – wydaje
mi się, że był to rok 1990, ale niektórzy
tu obecni mogą mnie skorygować – gdy
jako rodzina uczestniczyliśmy gościnnie

PROF. TADEUSZ JULISZEWSKI O PROF. PIOTRZE
ZALEWSKIM
Profesor Piotr Zalewski był inicjatorem
wprowadzenia przedmiotu o nazwie
Ergonomia do kształcenia uniwersyteckiego na kierunku technika rolnicza
i leśna (zwanego wówczas często mechani-

Piotr Zalewski – profesor doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie mechanizacji rolnictwa
i ogrodnictwa, specjalność ergonomia w technice rolniczej.
Urodził się 28 września 1935 r. w Warszawie, zmarł 24 października 2020 r. w Krakowie. Studia odbył
na Wydziale Rolniczym WSR w Krakowie, uzyskując w 1957 r. tytuł magistra inżyniera nauk agrotechnicznych. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1968. Habilitował się z zakresu mechanizacji
rolnictwa i ogrodnictwa na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie w 1973 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego
nauk technicznych otrzymał w 1983 r. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent (1957–1965),
następnie pracował jako adiunkt (1965–1974) w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa WSR w Krakowie, docent (1974–1983), profesor nadzwyczajny (1983–1992) i profesor zwyczajny (od 1992) w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie. W latach
1977–1981 i 1986 –1992 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa,
w okresie 1981–1984 funkcję prorektora, a w latach 1984–1985 i 1989–1990 rektora AR w Krakowie. Od
1993 r. był kierownikiem Katedry Eksploatacji Maszyn Rolniczych. W Senacie UR zasiadał (z przerwami) od
1965 r. Uczestniczył w pracach Senackiej Komisji Nauki jako członek, następnie przewodniczący (do roku
1999). W latach 1999–2002 był przewodniczącym Komisji Rozwoju Uczelni.
Interesował się zagadnieniami eksploatacji maszyn rolniczych i ergonomii w powiązaniu z techniką rolniczą. Jest autorem lub współautorem ok. 80 publikacji naukowo-badawczych, 2 patentów oraz jednego
podręcznika. Do jego najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć wyniki prac związanych z ergonomicznymi
rozwiązaniami sadzarek, maszyn do zbioru ziemniaków i linii technologicznych do pozbiorowej obróbki ziemiopłodów, stanowisk pracy na kombajnach, mikroklimatu w kabinach maszyn i pojazdów rolniczych oraz
bezpieczeństwa eksploatacji ciągników na zboczach. Ważniejsze publikacje: Tractor cab operator comfort
(współautorzy: T. Juliszewski, W.K. Bielański; SAE Technical Paper, ser. 911, 863, 1991), Evolution of the approach to work safety in mechanized agriculture in time and European space (Proc. 28th Congress CIOSTA-CIGR,
Horsens, 1999), podręcznik Ergonomia dla mechanizatorów rolnictwa (współautor W. Pleszczyński; PWRiL,
Warszawa 1979 i 1985), a także prace publikowane w serii monografii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego IV kadencji w latach 1991–1993 i Sekcji Uczelni Rolniczych RG przez następne 3 lata. Przewodniczył zespołowi odpowiadającemu za kierunek technika rolnicza
i leśna w ramach Akademickiej Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich w 2000 r. Uczestniczył w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP (1989–1992) i przez
kilka kadencji w Komitecie Techniki Rolniczej oraz Komitecie Ergonomii PAN, a także w Komisji Ergonomicznej oddziału PAN w Krakowie. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z książki „Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej,
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953–2013”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2013

zacją rolnictwa). Jego książka – napisana
wspólnie z prof. Wacławem Pleszczyńskim
z Lublina, opublikowana na początku lat
80. ubiegłego wieku pod tytułem Ergonomia dla mechanizatorów rolnictwa – była
podstawowym podręcznikiem na tym
kierunku studiów w ówczesnych Akademiach Rolniczych w Polsce. Podręcznik
zawiera niezbędny zakres wiedzy dla absolwentów studiów inżynieryjnych, które

obejmują eksploatację urządzeń technicznych i tzw. systemy człowiek – maszyna.
Ergonomia, czyli interdyscyplinarna nauka o dostosowaniu pracy i środowiska
pracy do fizycznych i psychicznych predyspozycji człowieka (operatora maszyn),
wprowadzana była w latach 80. na niemal
wszystkich kierunkach studiów, gdyż stosowanie maszyn i automatów (później robotów) stawało się coraz powszechniejsze.
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w mszy świętej w tej kolegiacie, poprzedzającej inaugurację roku akademickiego.
Było już wtedy dla mnie jasne, a byłem
małym dzieckiem, że nie ma sprzeczności
między obrazem rektora w gronostajach,
z insygniami władzy rektorskiej (tak jak
go widzimy tu na portrecie) a tym Tatą,
z którym żeglowaliśmy, jeździliśmy na
nartach (na Turbaczu i Kasprowym),
czy który uczył mnie mieszać beton
i rąbać drzewo w naszym letnim domku
w górach. Ośmielę się tu powiedzieć, bo
z wielu Państwa relacji wiem, że nie tylko
dla mnie Tata był naturalnym autorytetem, osobą w pełni spójną wewnętrznie
i mocnym punktem odniesienia. Zasadniczy i jednoznaczny, jeśli chodziło o sprawy kluczowe, takie jak wiara, wolność
i niezależność Uczelni, odpowiedzialność,
praca, był równocześnie człowiekiem
o wyjątkowym poczuciu humoru. Doskonale ono współgrało ze zmysłem obserwowania świata i życzliwością. Wreszcie był
Tata przede wszytkim humanistą, biegle
mówił kilkoma językami, dzięki dużej
erudycji i starannemu wychowaniu i wiedzy, jakie wyniósł z domu rodzinnego,
świetnie pisał i błyskotliwie przemawiał.
Mam nadzieję, że teraz nie patrzy na mnie
krytycznie za to, że już tyle czasu zabrałem Państwu tymi podziękowaniami.
Proszę więc jeszcze raz na koniec przyjąć wyrazy wdzięczności za dzisiejszą
uroczystą mszę, które kieruję w imieniu
mojej mamy i całej rodziny na ręce JM
Pana Rektora, wdzięcznymi myślami
obejmując także przede wszystkim bliskich Współpracowników Taty, z Panami Profesorami Tadeuszem Juliszewskim
i Piotrem Budynem na czele, ale i szerokie
Grono Akademickie. Dziękuję”.
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We współczesnych programach studiów uniwersyteckich przedmiot „ergonomia i bezpieczeństwo pracy” wciąż nawiązuje do treści zawartych w podręczniku
Profesora i jest trwałym wkładem w programy zawodowego przygotowania absolwentów na kierunku technika rolnicza
i leśna, a także innych kierunkach studiów
naszego Uniwersytetu. Warto dodać, że
ergonomia, zwana za granicą antropotechniką lub human factor in engineering,
jest dynamicznie rozwijającą się nauką na
świecie. Sprzyjają temu też takie stowarzyszenia naukowe jak Polskie Towarzystwo
Ergonomiczne (którego Piotr Zalewski
był współzałożycielem) czy Komitet Ergonomii (dawniej przy Prezydium PAN,
później przy Wydziale Nauk Technicznych PAN, a obecnie jako Komisja Ergonomii przy PAU). Prof. Piotr Zalewski był
aktywnym członkiem tych organizacji,
nawet po przejściu na emeryturę.
Prof. Piotr Zalewski prowadził także wykłady z przedmiotów: eksploatacja
maszyn rolniczych i systemy maszyn rolniczych oraz seminaria dyplomowe aż do
przejścia na emeryturę.
Wyniki prowadzonych badań były
referowane przez Profesora na licznych
konferencjach międzynarodowych CIOSTA (Międzynarodowa Komisja ds. Na-

ukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie) i
CIGR (Międzynarodowa Organizacja Inżynierii Rolniczej i Biosystemowej). Prof.
Piotr Zalewski prowadził także badania
naukowe z zakresu ergonomii na zlecenie
wielu krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Celem tych badań było m.in.
opracowanie korekcyjnych zaleceń stosowanych w ówczesnych technologiach
produkcji, a także opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Do pozazawodowych zainteresowań
Profesora Piotra Zalewskiego należała li-

teratura piękna i wspomnieniowa, którą
czytał często w oryginalnych wydaniach
obcojęzycznych, biegle mówiąc po angielsku, francusku i niemiecku. Interesował
się ornitologią i dendrologią. Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, gdzie
pracował, rosną liczne drzewa, które sam
posadził i pielęgnował, lub które posadził ze swoimi współpracownikami. Na
niektórych z tych drzew umieszczone są
budki dla ptaków w miejscach wskazanych przez Profesora. Był także entuzjastą
narciarstwa i żeglarstwa.

Pogrzeb prof. Piotra Zalewskiego odbył się 12 listopada 2020 r. na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie

Wspomnienie o prof. Czesławie Rycąblu
(1939 – 2020)
28 października 2020 r. zmarł w Krakowie prof. dr hab. inż. Czesław Rycąbel. Wiadomość o Jego śmierci dotarła
do mnie wczesnym rankiem tego samego dnia i nie była dla mnie całkiem
zaskakująca, bo od dłuższego czasu
docierały do mnie informacje od Jego
Małżonki Grażynki o stopniowo pogarszającym się stanie Jego zdrowia. Zresztą

już od dłuższego czasu wyłączył się z życia towarzyskiego i społecznego, mimo
to wierzyłem, że powróci do nas, gdy
przeminie smutny czas panowania pandemii, w której żyć i umierać jest niebezpiecznie. Niestety, powrotu tym razem
nie było. Odszedł cicho i skromnie, jak
gdyby nie chciał sprawiać najbliższym
kłopotów. Jego pogrzeb odbył się na
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cmentarzu na Salwatorze 6 listopada
2020 r. Oprócz najbliższej rodziny niewielu z przyjaciół mogło Go pożegnać,
wszystko przez zaostrzone przepisy
i zakazy spowodowane pandemią.
Każde pożegnanie na cmentarzu jest
aktem budzącym w nas żywych uczucie smutku, a nawet buntu. W poszukiwaniu pociechy zwracamy się do ro-

Czesław Rycąbel (1939 – 2020), profesor doktor
habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii środowiska

zumu, bo też miarkować trzeba nawet
największy ból. Jest to apel do rozsądku i stateczności przypominający nam
o prawach natury, na które nie mamy
wpływu. Stojąc w oddali nad Jego grobem z ogromnym żalem odtwarzałem
w pamięci te wszystkie lata i wspólne
przeżycia, które łączyły nas od 1959 r.,
a więc gdy poznaliśmy się na pierwszym
roku studiów w Wyższej Szkole Rolniczej
w Krakowie. Przywędrował do Krakowa
z ziemi świętokrzyskiej, gdzie urodził się
2 stycznia 1939 r. w Olszownicy w powiecie opatowskim. Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Melioracji Wodnych
WSR, ale po trzech latach został skierowany decyzją Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego na dalsze studia do Moskwy
– w Instytucie Hydro-Melioracyjnym.
Ukończył je na specjalizacji budownictwo wodne w 1965 r. W tym samym
roku wraca do Krakowa i rozpoczyna
pracę w Katedrze Mechaniki Budowli
i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Melioracji Wodnych. Na tym samym
wydziale uzyskuje stopień naukowy
doktora w roku 1972 i awansuje na stanowisko adiunkta. W tym czasie podejmuje nową problematykę badawczą

tywnie zaopiniowany przez Centralną
Komisję, w efekcie czego w roku 2004
dr hab. Czesław Rycąbel uzyskał tytuł naukowy profesora, co tym samym
zwiększyło potencjał kadrowy Wydziału o specjalistę z zakresu budownictwa.
Znalazło to odbicie w kształceniu kadr
naukowych w postaci trzech wypromowanych przez Niego doktorów.
Dziś, pisząc swoje wspomnienia
o Nim, nie do końca wierzę, że Jego już
nie ma wśród nas żyjących. Tym bardziej, że poza pracą na Uczelni łączyła
nas także zwyczajna przyjaźń pokoleniowa i społeczne zaangażowanie. Wspólnie
budowaliśmy domki rekreacyjne nad jeziorem w Brzezowej, gdzie spędzaliśmy
wraz z rodzinami wolny czas.
Były to niezapomniane chwile. Zawsze mi imponował troską o najbliższą
rodzinę, dlatego też, żegnając Go na zawsze, chcę wyrazić głębokie współczucie
Jego Najbliższym, przede wszystkim
Żonie Grażynce, Córce Beatce, a także
ukochanym Wnuczkom.
Prof. Rudolf Michałek
czł. rzecz. PAN
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dotyczącą wykorzystania materiałów
syntetycznych do budowy piętrzących
urządzeń melioracyjnych. Z tego problemu realizuje pracę habilitacyjną, która
wspólnie z dorobkiem naukowym była
przedmiotem przewodu habilitacyjnego
przeprowadzonego na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie. Po
zatwierdzeniu uchwały uzyskuje w 1988
r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Uzyskany stopień naukowy, jak
również specjalizacja naukowa związane
z budownictwem rolniczym powodują
przejście do pracy na Wydział Techniki
i Energetyki Rolnictwa, dzięki czemu
wydział ten uzyskuje w konsekwencji
uprawnienia akademickie do nadawania
stopni naukowych doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
Jego dorobek naukowy mieścił się
w zakresie tej dyscypliny naukowej
i obejmował następujące zagadnienia:
• badania konstrukcji w budownictwie wodnym,
• budownictwo ogólne i rolnicze ze
szczególnym uwzględnieniem projektowania obiektów inwentarskich oraz termicznej izolacji ścian,
• budownictwo ziemne w tym mosty
i wiadukty,
• ekologiczne kształtowanie środowiska przyrodniczego.
We wszystkich wymienionych specjalnościach Profesor Rycąbel ściśle
współpracował z praktyką rolniczą i budowlaną w ramach realizacji orzeczeń
jako rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej. Posiadał także uprawnienia biegłego sądowego w zakresie
budownictwa ogólnego i wodnego.
Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystywał także w społecznej
pracy na Uczelni w komisjach senackich i rektorskich. Zgromadzony dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczno-wychowawczy, jak i organizacyjny był
podstawą wystąpienia Wydziału o nadanie Mu tytułu naukowego profesora
nauk rolniczych. Wniosek został pozy-
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
Posiedzenie 13 listopada 2020 r.
Senat przyjął:
• raport pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia dotyczący funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w roku
akademickim 2017/2018;
• raport pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia dotyczący funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w roku
akademickim 2018/2019.

Posiedzenie 27 listopada 2020 r.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł pan Władysław Półtorak – pracownik Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju. Senat uczcił Jego pamięć chwilą ciszy.
Rektor powitał nowych członków Senatu:
• przedstawiciela doktorantów – mgr Izabelę Szpręgiel;
• przedstawiciela studentów WIPiE – mgr inż. Monikę Pawińską.
Rektor poinformował, że:
• 13 listopada br. w formie zdalnej został podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie. Celem listu jest m.in. współdziałanie obu jednostek w ramach realizacji zadań statutowych KHK SA, których przedmiotem są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych;
• troje naukowców z Uniwersytetu Rolniczego: dr inż. Wojciech Sroka, prof. UR (WRE) oraz dr hab. inż. Joanna Tkaczewska,
prof. UR, i dr inż. Ewelina Jamróz (obie z WTŻ) zostało nominowanych do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021;
• dr inż. Edyta Bauer została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektów pt.: „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór
zagrożonych ketozą” oraz „PocketLab – innowacyjna metoda do wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła
mlecznego”;
• Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 19 oraz PRELUDIUM 19; wśród osób, które otrzymały finansowanie projektu, znalazło się 5 pracowników i 1 doktorantka z naszej Uczelni;
• Uniwersytet Rolniczy włączył się w Akcję Pomocy dla zakażonych covid-19 pacjentów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie poprzez przekazanie darów w postaci jabłek i gruszek pochodzących z sadów Rolniczego Gospodarstwa
Doświadczalnego UR, a także miodu.
Senat powołał członków Rady Uczelni na kadencje 2021–2025.
Senat uzupełnił skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia o wybranego przez Samorząd Doktorantów przedstawiciela.
Senat zmienił Uchwały Senatu:
• nr 78/2019 z dnia 26 września 2019 roku dotyczącą określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
• nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku dotyczącą określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia
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doktora habilitowanego; zasad ustalenia wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
zwolnienia z tej opłaty, a także sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.

Posiedzenie 18 grudnia 2020 r.
Rektor poinformował, że:
• analitycy z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier oraz firmy analitycznej SciTech Strategies opublikowali Ranking
TOP 2% zawierający nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Na liście znajduje się
726 naukowców reprezentujących Polskę. Z naszej Uczelni w rankingu znaleźli się: dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR
(WTŻ), dr hab. inż. Tomasz Głąb, prof. UR (WIPiE), prof. Tadeusz Kowalski (WL), prof. Marcin Pietrzykowski (WL) oraz
prof. Marcin Rapacz (WRE);
• prof. Agnieszka Płażek z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pt. „Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji
kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)”;
• wynalazek „The innovative protective nonwovens with addition of feathers”, opracowany w ramach projektu EkoPióro, autorstwa: dr hab. Krystyny Wrześniewskiej-Tosik, prof. IBWCh, mgr. inż. Tomasza Mika, mgr. inż. Tomasza Kowalewskiego, inż. Damiana Walisiaka, Michaliny Pałczyńskiej, dr Ewy Wesołowskiej i Dariusza Dębca z Instytutu Biopolimerów
i Włókien Chemicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz dr. hab. inż. Piotra Kacorzyka, prof. UR, z WRE został nagrodzony
złotym medalem na targach INOVA CROATIA Zagrzeb 2020. Kierownikiem projektu B+R jest dr hab. inż. Piotr Kacorzyk,
prof. UR;
• JM Rektor oficjalnie przekazał na ręce sześciu zespołów naukowców Uniwersytetu Rolniczego medale otrzymane przez nich
podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS. Szczegółowa relacja znajduje się na stronie Uczelni;
• Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego przyznało prof. Annie Bach (emerytowanej pracowniczce WBiO)
medal w uznaniu za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro;
• dr inż. Maciej Gliniak, pełniący funkcję kierownika laboratorium na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, został członkiem Zarządu Fundacji Progress and Business w Krakowie.Organami sprawującymi nadzór nad działalnością Fundacji są Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Krakowa.
Senat zatwierdził sprawozdanie z działalności Rady Uczelni za okres od 15 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Senat powołał dr. Krzysztofa Dudę na przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021–2024.
Senat uzupełnił skład Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Senat ustalił program studiów podyplomowych pn.:
• rolnictwo – edycja dla doradców rolniczych, od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;
• ekonomika gospodarstwa rolnego – edycja dla doradców rolniczych, od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;
• żywienie człowieka i dietetyka, od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;
• żywienie człowieka i dietetyka – kwalifikacyjne dla nauczycieli, od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• korektę Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na 2020 r.;
• Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na 2021 r.
Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Strategia rozwoju wyższego szkolnictwa
rolniczego w Polsce
Wystąpienie JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR, rektora Uniwersytetu Rolniczego
edukacja

w Krakowie, na posiedzeniu on-line Polskiej Akademii Umiejętności
11 grudnia 2020 r.1

Boję się dnia, w którym technologia przewyższy nasze ludzkie interakcje. Świat będzie wtedy
miał generację idiotów. Albert Einstein
WPROWADZENIE
Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do zaprezentowania swoich poglądów i podjęcia próby nakreślenia działań
stojących przed rolniczym szkolnictwem
wyższym. Będą to poglądy człowieka,
który prowadzi działalność naukową na
pograniczu rolnictwa i inżynierii mechanicznej, jeszcze nie tak dawno nazywanego inżynierią rolniczą, i w całości
usytuowanego w naukach rolniczych.
Jednak przede wszystkim będą to poglądy człowieka, który od 12 lat jest odpowiedzialny za kształcenie studentów na
Uniwersytecie Rolniczym – przez 4 lata
jako prodziekan, a przez 8 lat jako prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
W obecnym roku obchodzimy jubileusz 130-lecia zainicjowania w Krakowie
kształcenia rolniczego na poziomie akademickim, rozpoczętego od kształcenia
agronomów, a następnie leśników i zootechników, zaś w ujęciu krajowym także
lekarzy weterynarii. Potrzeby rozwijającej
się gospodarki po II wojnie światowej
uczyniły wyższe kształcenie rolnicze bardziej sprofilowanym i obok już uznanych
zawodów pojawili się specjaliści z zakre1

su melioracji wodnych i kształtowania
środowiska, ogrodnicy, technolodzy
żywności czy mechanizatorzy rolnictwa,
w późniejszym okresie zwani specjalistami z zakresu techniki rolniczej i leśnej.
Jeszcze większa specjalizacja kształcenia
to efekt rozwoju cywilizacyjnego przełomu XX i XXI w. i powstających w gospodarce problemów intersektorowych.
Na rynku pracy pojawiają się specjaliści
z zakresu biotechnologii i bioinżynierii,
ekologii i ochrony środowiska, inżynierii
i gospodarki wodnej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, zarządzania i inżynierii produkcji, gospodarki
przestrzennej i architektury krajobrazu,
a ostatnio także technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych czy dietetyki. I to
wszystko w obszarze szeroko rozumianego rolnictwa i leśnictwa oraz gospodarki
żywnościowej, bo dla potrzeb kształcenia
przyszłych kadr tak ten obszar musimy
definiować. Kadr, które w przyszłości,
w odpowiedzi na dynamiczne zmiany
gospodarki i rosnące problemy cywilizacyjne zmuszone będą do indywidualnego
i ciągłego kształtowania swoich kompetencji. A zatem nie będzie to specjalizacja

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

kształcenia, ale indywidualizacja kształcenia, nie w jednym, ale równocześnie
w kilku ośrodkach naukowych. Przecież
już dzisiaj przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów od uprawy
określonych roślin: pszenicy, rzepaku,
ziemniaków, czy też specjalistów z zakresu hodowli gatunków zwierząt: bydła
mlecznego lub opasowego, drobiu i in.
Oferty pracy nie zawężają specjalizacji

Autorzy: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr Szymon Sikorski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
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Collegium Godlewskiego – główny budynek Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; fot. Gabriel
Wojcieszek

tylko do gatunku, ale do odmian roślin
lub ras zwierząt.
Zmiany te obserwujemy w otoczeniu
społecznym, któremu tylko pozornie
towarzyszy zjawisko „demokratyzacji
sytości” – bo przecież każdy z nas może
najeść się do syta. Czy na pewno każdy? Z opublikowanego 15 lipca 2019 r.
raportu ONZ zatytułowanego Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia
na świecie wynika, że w 2018 r. głód do-

dlowe, a całościowo w skali kraju marnujemy 30% żywności”3. Z opracowań
globalnych wynika, że w całej Unii Europejskiej powstaje 88 mln ton odpadów
spożywczych o wartości 143 mld EUR,
w tym 10% stanowi udział Polski, tj.
9 mln ton o wartości szacunkowej ponad 50 mld zł. W tym miejscu warto
nadmienić, że w Polsce roczny budżet
nauki i szkolnictwa wyższego to tylko
17,5 mld zł (1/3!).

W Polsce powstaje 9 mln ton odpadów żywności o wartości szacunkowej podan 50 mld zł,
a budżet nauki i szkolnictwa wyższego to tylko 17,5 mld zł (1/3!).
tknął prawie 822 mln ludzi. Potwierdza
to wpis z 16 lipca 2019 r. zamieszczony
na Twitterze ONZ: „(...) jedna na dziesięć osób kładzie się spać głodna każdej
nocy”2 . Na drugim biegunie spotykamy
wypowiedzi o marnotrawstwie żywności, takie jak ta ministra Ardanowskiego
z tegorocznego Forum Ekonomicznego:
„20% żywności jest niszczone już na
polu, bo nie spełnia kryterium ładnego
wyglądu, narzucanego przez sieci han-

WALKA O IMAGE
Niestety, niewłaściwa alokacja żywności
skutkuje wieloma kontrastami w życiu
społeczeństw i sprzyja kreowaniu skrajnych poglądów, w tym deprecjonujących,
a nawet szkalujących osiągnięcia naukowe. Jednak postęp w naukach przyrodniczych i rolniczych jest wręcz oszałamiający, a jego zatrzymanie jest niemożliwe i
– co istotne – mogłoby się odbyć tylko ze

Źródło: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/onz-raport-w-sprawie-glodu-i-niedozywienia-na-swiecie,953163.html, data pobrania:
10 IX 2020 r.
3
https://www.youtube.com/watch?v=LYyYbWIkXCg, data pobrania 10 IX 2020 r.
4
Szerzej, źródło internetowe: http://www.forum-ekonomiczne.pl/ii-forum-polska-wegry-wydarzenie-online/, data pobrania 4 XII 2020 r.
2
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szkodą dla ludzkości. Dlatego ten postęp
musimy jedynie właściwie stymulować
i kierunkować, z korzyścią dla człowieka
i otoczenia, w którym żyje.
Dzisiaj podstawowymi wyznacznikami postępu naukowego są badania genetyczne i nowoczesna aparatura obrazowa
oraz zastosowanie rolnictwa precyzyjnego
i technologii kosmicznych4. To wszystko
łączy się we wspólnym mianowniku – IV
rewolucji przemysłowej, której namacalnym przejawem stały się w pełni zautomatyzowane i inteligentne obiekty produkcyjne, w tym szklarnie, pieczarkarnie
i obory oraz maszyny rolnicze i roboty
warte nawet kilkaset tysięcy EUR. Realizacja procesów produkcyjnych poddawana jest ciągłemu śledzeniu przez liczne
czujniki oraz optymalizacji z wykorzystaniem złożonych algorytmów obliczeniowych i systemów sztucznej inteligencji.
Przykładowo, w nowoczesnym kombajnie zbożowym mamy zamontowane blisko 100 czujników, a komputer pokładowy umożliwia operatorowi wybór jednej
z czterech strategii optymalizacyjnych:
„maksymalna przepustowość”, „minimalne zużycie paliwa”, „wysoka jakość
ziarna” i „wyrównanie”, które łączy w sobie trzy poprzednie. Wszystko uzależnione od parametrów otoczenia, w którym
maszyna pracuje.
Takie rozwiązania przyciągają. Widziałem fascynacje w oczach nie tylko
dzieci, ale także i dorosłych w czasie
organizowanych przez naszą Uczelnię
pokazów nowoczesnych maszyn rolniczych AgroKrak. Tymczasem, za prof.
Włodzimierzem Sady, moim poprzednikiem, chcę powtórzyć pytanie sprzed
5 lat: „Jak korzystając z lawinowo rosnącego strumienia wiedzy, efektywnie kształcić specjalistów z zakresu rolnictwa, aby ich kwalifikacje spełniały
oczekiwania i wymogi rzeczywistości
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gospodarczej?”5. Tym bardziej, że postęp
naukowo-techniczny zaowocował także
zmianami metod kształcenia. Może przez
wielu stwierdzenie to zostanie uznane za
kontrowersyjne, ale uważam, że pandemia pomogła, nawet więcej – wielu z nas
naukowców i nauczycieli akademickich
przekonała do wykorzystania informatyzacji w badaniach oraz dydaktyce szkoły wyższej. To, co jeszcze 2 lata temu
wydało się niemożliwe do osiągnięcia
– tworzenie zasobów z eksperymentami
i wykładami, dziś jest już normą, która
wzbogaca przekaz. Jeżeli połączymy to
jeszcze z wygłaszaniem tych wykładów
w językach obcych, dla studentów wielu
uczelni, to rychło okaże się, że nasza
nauka może ten kataklizm przekuć
w sukces. Oczywiście nadal muszą dominować kontakty bezpośrednie w świecie
rzeczywistym, sprzyjające integracji i budowaniu właściwych relacji społecznych,
tak istotnych w kształceniu przyszłych elit.
W tym miejscu jako refleksję i przestrogę
chcę przywołać słowa Alberta Einsteina,
stanowiące motto mojego wystąpienia:
„Boję się dnia, w którym technologia przewyższy nasze ludzkie interakcje. Świat będzie wtedy miał generację idiotów”.
Wyzwania cywilizacyjne i będące niejako odpowiedzią na nie osiągnięcia nauki oraz cuda inżynierii uczyniły pracę
rolnika wydajniejszą w warstwie fizycznej i ekonomicznej, ale czy aby łatwiejszą
i mniej obciążającą w sferze psychicznej?
W odniesieniu do rolnika stwierdzenia
tego użyto tylko symbolicznie, bo dotyczy każdego zawodu występującego
w obszarze rolnictwa i leśnictwa oraz
gospodarki żywnościowej. Dlatego poruszając się w temacie strategii rozwoju
wyższego szkolnictwa rolniczego w Polsce, muszę przypomnieć podstawowe za-

Ryc. 1. Liczba absolwentów techników rolniczych i leśnych

łożenie szkolnictwa wyższego: kształcenie
studentów nie może być jedynie odpowiedzią na zmiany, lecz musi wyprzedzać
obecne trendy występujące w globalnej
gospodarce i w społeczeństwie, w tym
w zakresie zachowań ludzkich.
Te ostatnie wykreowały kulturę obrazu, a niestety wizerunek rolnika nie jest
pozytywny. Mają na to wpływ nie tylko
historyczne konotacje, obecne zwłaszcza
w Małopolsce, sięgające czasów zaborów,
których piętnem stał się termin „Golicja
i Głodomeria”6, ale i czasy Polski Ludowej z obrazami zacofanych i upartych
bohaterów komedii „Sami swoi”7, czy też
okres współczesny, którego jaskrawym
przykładem jest rozpoczęta w roku 2014
emisja programu Rolnik szuka żony, nagrodzonego Telekamerami w 2015 i 2017
r. Zdaniem wielu socjologów, program pomimo ponadtrzymilionowego audytorium
utrwala stereotypy w postrzeganiu zawodu
rolnika i wzorców życia na wsi8, 9.

technika rolnicze i leśne kończyło około
13 tys. absolwentów, to w roku 2007 liczba
ta zmniejszyła się o ponad 50% i wynosiła
ok. 6 tys., a w 2019 r. już tylko 2,4 tys.
W okresie tym w wielu szkołach zniknęły
klasy o profilu czysto rolniczym bądź
były bardzo nieliczne, co zapoczątkowało
proces likwidacji szkół rolniczych przez samorządy i wyprzedaż ich majątku.
Z blisko czterystu zawodowych szkół
rolniczych, funkcjonujących jeszcze pod
koniec ubiegłego wieku, dzisiaj Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi tylko
54 zespoły szkół rolniczych. A warto pamiętać, że na ziemiach polskich pierwsza
szkoła rolnicza średnia powstała w Czernichowie w 1881 r.
Odnotowany w latach 2000–2006
wzrost zainteresowania zawodem rolnika był krótkotrwały i wynikał ze zmiany
wizerunku zawodu oraz warunków pracy. Programy SAPARD, PROW i inne
akcesyjne fundusze przyczyniły się do wy-

Z blisko 400 zawodowych szkół rolniczych, funkcjonujących jeszcze pod koniec ubiegłego
wieku, dzisiaj Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi tylko 54 zespoły szkół rolniczych.
W ostatnich 20 latach na ten wizerunek
nakładają się trendy demograficzne i zainteresowanie kształceniem rolniczym na
wszystkich poziomach. Jak podaje Rocznik statystyczny, o ile w latach 2000–2004

miany wyposażenia technicznego, a stare białoruśki i rodzime ursusy zastąpiły ciągniki nowej generacji marek John
Deere, Fendt, czy nawet Lamborghini.
Dlatego praca w rolnictwie w 2007 r.

Sikorski Sz., Wkład krakowskiego środowiska akademickiego w rozwój studiów rolniczych w Polsce, Kraków, 2016, s. 6.
Tak szyderczo w XIX i początkach XX wieku nazywano wchodzące w skład monarchii habsburskiej, później austro-węgierskiej, Królestwo Galicji
i Lodomerii.
7
Sami swoi – polska komedia z 1967 r. Reż. Sylwester Chęciński, scen. Andrzej Mularczyk.
8
Brzezińska K.: „Rolnik szuka żony” – banalny program, w którym mężczyzna jest sędzią, a kobieta się przed nim puszy, Gazeta Wyborcza, 26 IX 2014,
data pobrania: 20 XII 2020 r.
9
Prof. Środa ostro atakuje „Rolnik szuka żony”: Seksistowski program, źródło: Dziennik.pl, 2014-10-30, data pobrania: 20 XII 2020 r.
5
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do zawodów rolniczych oraz pracy w tym
obszarze. W Polsce uczestniczyło w nim
1016 osób, a w podsumowaniu badania
czytamy: „Wyniki badania pokazują, że
nastolatki zasadniczo nie wyrażają zamiaru ani zainteresowania pracą w przemyśle
rolniczym lub uzyskaniem zawodu rolnika.
Z badania wynika, że większość, bo 19%
nastolatków, preferuje zawody informatyczne, jak również 27% ich rodziców
rekomendowałoby im ten sam kierunek,

średniorocznie nie przekraczał 1,5%
i dotyczył tylko studentów studiów niestacjonarnych. Od roku 2012 średnioroczny spadek liczby studentów wynosi
już 6% i obejmuje zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. W roku
2019/2020 na Uczelni studiowało już tylko 7800 studentów, w tym blisko 4/5 na
studiach stacjonarnych.
Spadek liczby studentów dotyczy
prawie wszystkich kierunków studiów,

Ryc. 2. Spadek liczby studentów Uniwersytetu Rolniczego w latach 2006 – 2019

ministra rolnictwa od samorządów powiatowych, a od 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie kolejnych nowych szkół rolniczych.
W celu wyrównywania edukacyjnych szans
mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszenia poziomu i jakości kształcenia młodzieży i dorosłych uczących się w szkołach
rolniczych minister rolnictwa zaplanował
w budżecie na 2018 r. dla 52 resortowych
szkół rolniczych kwotę blisko 219 mln zł
z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, w tym na rozwój bazy dydaktycznej ponad 7,5 mln zł11. Nadzieje nie trwały jednak długo. W roku 2019 Corteva
Agriscience™, globalna firma specjalizująca się w rolnictwie, przeprowadziła
międzynarodowe badanie na grupie
5800 respondentów w wieku 14–18 lat
mieszkających na Ukrainie, w Rosji,
w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii
i w Czechach. Celem badania było przeanalizowanie stosunku młodego pokolenia

a 0% nastolatków wybrało zawód rolniczy, zaś jedynie 1% rodziców poleciłoby
go swoim dzieciom. Co istotne, rodzice,
którzy wykonują zawód rolnika lub pracują w branży rolniczej, w większości wpisują się w ogólną tendencję, rekomendując
swoim dzieciom zawody informatyczne,
a 0% tych rodziców poleca dzieciom wybór
branży, w której sami pracują”12.

jednak w szczególności pięciu kierunków tradycyjnie rolniczych: rolnictwa,
ogrodnictwa, zootechniki, techniki rolniczej i leśnej oraz rybactwa. Jeszcze
w latach 2000 – 2001 studenci tych kierunków stanowili ponad 50% studentów
Uczelni, a w latach 2006 – 2007 ponad
40%. W roku 2015 było to już 16%,
a w roku 2019 tylko 10%. Spośród tra-

0% nastolatków wybrało zawód rolniczy, zaś jedynie 1% rodziców poleciłoby go swoim
dzieciom.
Od kilkunastu lat obserwujemy skutki tej tendencji na Uniwersytecie Rolniczym. W historii Uczelni najwyższa
liczba studentów została odnotowana 30
listopada 2006 r. Wówczas studiowało
łącznie 12 878 osób, w tym 2/3 na studiach stacjonarnych. W kolejnych latach
następował sukcesywny spadek liczby studentów, przy czym do roku 2011

dycyjnych kierunków studiów tylko leśnictwo zachowało względną stabilizację
liczby studentów, a spośród nowo utworzonych w ostatnim 20-leciu – kierunek
biotechnologia. Sytuacja Uniwersytetu
nie jest odosobniona i dotyczy wszystkich
uczelni rolniczych, co potwierdzają dane
GUS z 2019 r. Analiza liczby kandydatów na studia wykazała, że na 10

10
Bujak Fr., Prestiż zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze [w:] „Wieś i Rolnictwo”, nr 1 (142) 2009, źródło: https://kwartalnik.
irwirpan.waw.pl/wir/article/view/121/583, data pobrania: 20 XII 2020.
11
Szymańska A., Oświata rolnicza w Polsce – dawniej i dziś, źródło: https://rme.cbr.net.pl/index.php/wiadomosci-rolnicze/1194-oswiata-rolnicza-w
-polsce-dawniej-i-dzis, data pobrania: 8 XII 2020 r.
12
Piątek M., Polska powinna podnieść prestiż zawodu rolnika, Hortus Media, źródło: https://www.warzywapolowe.pl/polska-powinna-podniescprestiz-zawodu-rolnika/23 X 2019, data pobrania 8 XII 2020.
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w porównaniu z 2001 r. była oceniana
jako: „bardziej opłacalna, ciekawa, lżejsza, czyściejsza, nie tak prymitywna ani
nietwórcza”10. Pewne odbicie od negatywnego trendu nastąpiło dopiero w 2018
r. W raporcie Oświata rolnicza w Polsce
– dawniej i dziś możemy przeczytać: „Przyszłość oświaty rolniczej w Polsce zapowiada
się obiecująco, tym bardziej że w 2018 r. nastąpiło rozszerzenie sieci szkół resortowych
o kolejne 5 szkół, które zostały przejęte przez

grup kierunków studiów wskazanych
w opracowaniu rolnictwo uplasowało
się na ostatnim, 10. miejscu13. Jak zatem zachęcić i jaką przyjąć strategię, aby
kształcenie rolnicze rozwijać?

edukacja

WYZNACZNIKI STRATEGII
Rolnictwo – żyła złota
Doskonałą zachętą wydaje się czynnik
ekonomiczny. Gdy spojrzymy na profil
eksportu polskich produktów, szybko się
przekonamy, że sektorem przynoszącym
największe zyski jest eksport żywności.
W roku 2019 wzrósł on o 5,8% w stosunku do 2018 r. i wyniósł 31 mld EUR14,
podczas gdy w roku akcesyjnym – 2004
– wynosił tylko 5 mld EUR15, czyli sześć
razy mniej. Nawet pomimo pandemii
wzrósł on o 6% r/r16. Obecnie w Polsce
rocznie produkuje się żywność o wartości
ok. 250 mld zł, z czego ok. 40% kierowane jest na eksport. Tym samym Polska jest
jednym z liderów UE w produkcji żywności, a pandemia pokazała, że w czasach
kryzysu nasz kraj nie musi rywalizować
na rynkach o jedzenie, tylko sam dostarcza je innym”17. Faktycznie w naszym
kraju nie obserwowaliśmy pustych półek
w sklepach, jak to było w Niemczech, nie
było też akcji reglamentacji żywości, jaka
miała miejsce w Hiszpanii18. Z eksportem
powiązany jest m.in. kierunek studiów
transport i logistyka, ukierunkowany na

transport i logistykę artykułów żywnościowych, gdzie spotykamy największe
skomplikowanie procedur. Od roku akademickiego 2016/2017, gdy kierunek został otwarty, plasuje się on w najlepszej
piątce, naszym „top 5 kierunków”, z liczbą
około 6 kandydatów na 1 miejsce19. Widać
zatem, że działaliśmy wyprzedzająco.

ry i dziedziny nauki. Ale młodzi ludzie
są bardzo kreatywni i wystarczy im nie
przeszkadzać oraz stworzyć alternatywę. Dlatego już dzisiaj pracujemy nad
kierunkiem studiów – rolnictwo precyzyjne i organizujemy laboratoria umożliwiające realizację zajęć dla kreatywnych
studentów.

Polska jest jednym z liderów UE w produkcji żywności, a pandemia pokazała, że w czasach
kryzysu nasz kraj nie musi rywalizować na rynkach o jedzenie – tylko sam dostarcza je innym.
Jest jeszcze jeden aspekt ekonomiczny, który warto pokazywać – sukces poszczególnych osób. Każdy chyba słyszał
nazwisko Musk. Elon Musk to miliarder, wizjoner, twórca Tesli, jednak niewielu już wie, że ma on brata – Kimbala,
który zajmuje się rolnictwem wertykalnym. I chociaż sposób ten jest znany
w Polsce od lat 80. XX w. (prof. Włodzimierz Sady prowadził badania nad tym
sposobem uprawy20, który ewoluował
i rozwija się w postaci upraw kontenerowych), to jednak obecnie Kimbal zarabia na tym miliony i w 2017 r. został
ogłoszony przez Światowe Forum Ekonomiczne Global Social Entrepreneur of
the Year – czyli przedsiębiorcą roku 21.
To, jak się wydaje, bardzo dobra reklama
i zachęta. Przy czym trzeba pamiętać, że
nowoczesne rolnictwo to bardzo złożony
system, wykorzystujący wszystkie obsza-

Zielony Ład – nie moda, lecz szansa
Kolejnym wyznacznikiem wpływającym na profil kształcenia akademickiego
w Polsce będzie dochodzenie do zeroemisyjności produkcji rolniczej, czyli Nowy
Zielony Ład. Zauważamy, że w niedalekiej przyszłości na opłacalność produkcji
rolnej w największym stopniu wpływać
będą ceny nośników energii, w tym prądu. Wieś ma niesamowite zasoby, przydatne odnawialnym źródłom energii, ale
nie ma pieniędzy. Jeżeli ten problem rozwiążemy, energetyka rozproszona na terenach wiejskich będzie ważnym źródłem
energii dla naszego kraju22. W tym obszarze wymagania stawiają także założenia
„Polityki energetycznej Polski do 2040
r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego”23. Zakłada ona nie tylko redukcję emisji gazów cieplarnianych,

Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2018/2019, źródło: https://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje
-sygnalne/edukacja/szkoly-wyzsze-w-wojewodztwie-malopolskim-w-roku-akademickim-20182019,1,13.html, data pobrania: 8 XII 2020 r.
14
Źródło: https://www.farmer.pl/fakty/polska/kowr-wartosc-eksportu-zywnosci-w-2019-r-przekroczyla-31-mld-euro,91983.html, data pobrania:
8 XII 2020 r.
15
Źródło: http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Wyniki%20polskiego%20eksportu%20rolno-spo%C5%BCywczego%
20w%20okresie%20stycze%C5%84-listopad%202018%20r..pdf, data pobrania: 13 IX 2020 r.
16
Źródło: https://firma.rp.pl/nowe-rynki/eksport/8348-eksport-polskiej-zywnosci-wzrosl-o-6-proc-pomimo-pandemii-sektor-spozywczy-producenci,
data pobrania: 8 XII 2020 r.
17
Źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/produkcja-zywnosci-w-polsce-import-i-eksport-zywnosci-wplyw-pandemii-raport/sy9ppkf,
data pobrania: 8 XII 2020 r.
18
Źródło: https://pism.pl/publikacje/Hiszpania_wobec_pandemii_COVID19, data pobrania: 8 XII 2020 r.
19
Analizy własne UR.
20
Sady W., Wpływ składu mineralnego pożywki i wybranych czynników agrotechnicznych na wzrost i plonowanie pomidora (Lycopersiconesculentum
Mill.) w uprawie metodą cienkowarstwowych kultur przepływowych (CKP), Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawy, 116, 1987.
21
Źródło: https://biznes.wprost.pl/gospodarka/rolnictwo/10327080/musk-zrewolucjonizuje-rolnictwo-uprawia-warzywa-w-centrum-nowego-jorku.html, data pobrania 9 XII 2020 r.
22
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/tani-prad-na-obszarach-wiejskich, data pobrania 10 IX 2020 r.
23
Źródło: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zaktualizowany-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r, data pobrania: 14 IX
2020 r.
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my na producentów rolnych, to rychło
okaże się, że wielu z nich to są absolwenci
uczelni lub średnich szkół rolniczych,
dla których współpraca z Uniwersytetem
Rolniczym jest czymś naturalnym.

producenta, zwiększa także bezpieczeństwo żywnościowe28. Pewnym remedium na kłopoty aprowizacyjne może
okazać się rozwój sprzedaży bezpośredniej opartej na krótkich łańcuchach

Należy wykorzystać ciekawość młodych ludzi i rozwijać kierunki o profilu OZE oraz zamkniętego obiegu materii.
Produkt polski – nie tylko reklama
Kupujemy nie tylko oczami, lecz także
sercem. Ta świadomość może znacząco
wpłynąć na zainteresowanie młodzieży
akademickim kształceniem rolniczym.
W ostatnim roku globalizacja okazała swoją pewną słabość, którą były zbyt
długie łańcuchy zaopatrzenia. Chociaż
w tym obszarze wiele się zmieniło, to i tak
sieci handlowe preferują raczej dużych dostawców, niestety stosując wobec polskich
rolników nie dozwolone prawem dodatkowe koszty typu: gazetka, urodziny
sklepu, wykorzystywanie przewagi kontraktowej czy tzw. rabatów retro27. Dobrą praktyką jest podawanie rzetelnych
informacji o pochodzeniu produktów.
Nie ma w tym żadnego protekcjonizmu.
Z badania opinii konsumentów w Europie Zachodniej wynika, że 67% chce
oznaczenia towarów poprzez podanie
kraju pochodzenia, a 27% – nawet re-

dystrybucji. To już nie tylko transport
i logistyka, ale też rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne, z którego słynie Polska.
Jak się wydaje, nasze kłopoty w rozwoju
tej branży mogą wynikać m.in. z ceny
żywności. Z informacji przedstawionych
przez NIK wynika, że Polacy rocznie
wydają na ekologiczne produkty równowartość 4 EUR na osobę, a np. Niemcy
– powyżej 100 EUR 29. Co więcej, według danych opracowanych w SGGW
dowiadujemy się, iż obecnie ponad 50%
żywności ekologicznej w Polsce pochodzi
z importu30. A przecież, jak podaje Eurostat, rynek żywności ekologicznej w Unii
Europejskiej wart jest obecnie ponad 34
mld EUR i rośnie w tempie około 10%
rocznie31. Moda na zdrowe odżywianie
przenosi się w naturalny sposób na promowanie i rekrutację na kierunki związane z surowcami ekologicznymi i technologią ich przetwarzania, niekoniecznie
na cele żywnościowe. Jednak obecnie to

W Europie Zachodniej 67% konsumentów chce oznaczenia towarów poprzez podanie kraju
pochodzenia, a 27% – nawet regionu.
gionu. Coraz więcej osób widzi związek
między produkcją a poziomem życia
w regionie. Założenie, że 20% asortymentu sklepu musi pochodzić od lokalnego

dietetyka znajduje się na naszej liście „top
5 kierunków”, z zainteresowaniem przekraczającym 10 osób na jedno miejsce.
Pozostałe to kierunki przyszłości.

Źródło: https://swiatoze.pl/rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020-najnowszy-raport-ieo/, data pobrania: 9 XII 2020 r.
Paweł Rajch – kierownik Biura Sprzedaży Mediów Klientom Instytucjonalnym w TAURON Sprzedaż.
26
Na podstawie materiału prasowego, Piszczek K., źródło: http://www.forum-ekonomiczne.pl/relacja-z-wydarzenia-online-pt-zielona-energia-przyszloscia-twojej-gminy-dobre-praktyki-w-procesie-zakupu-energii/, data pobrania: 8 XI 2020 r. Szerzej: https://www.onet.pl/informacje/radiolodz/
tauron-uruchomi-farme-wiatrowa-w-regionie-lodzkim/q6fxwgp,30bc1058, data pobrania: 16 XII 2020 r.
27
Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/uokik-723-mln-zl-kary-dla-biedronki-za-wykorzystywanie-przewagi-kontraktowej/xqxwpgf,
data pobrania: 14 XII 2020 r.
28
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=LYyYbWIkXCg, data pobrania: 10 IX 2020 r.
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Źródło: https://www.agrofakt.pl/gospodarstwa-ekologiczne-przestaly-sie-oplacac/, data pobrania: 10 XII 2019 r.
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Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo-ekologiczne.html, data pobrania: 11 XII 2019 r.
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ale także budowę sektora prosumenckiego i jako cel wyznacza, że za dekadę
tylko 60% energii elektrycznej wytwarzać będziemy z węgla, a w roku 2033 r.
korzystać będziemy z energetyki jądrowej. Już obecnie postęp w zakresie odnawialnych źródeł energii jest imponujący.
Już w 2019 r. przy mocy zainstalowanej,
ogółem wynoszącej 46,8 GW, około 7,5
MW stanowiły elektrownie wiatrowe
i inne źródła odnawialne, w tym 310 biogazowni. Z kolei raport z czerwca 2020 r.
podaje, że „w maju bieżącego roku moc
zainstalowana instalacji fotowoltaicznych
przekroczyła 1950 MW. Przekroczenie 2
GW jest zatem kwestią czasu. W rozłożeniu na wielkości instalacji zdecydowaną
większość stanowią mikroinstalacje do 50
kW – 1294 MW (71%)24. Skalę działań
w tym zakresie podejmowanych przez
TAURON przedstawił w ramach webinarium pt. Zielona energia – przyszłością
Twojej gminy. Dobre praktyki w procesie
zakupu energii Paweł Rajch25. Podkreślił
on, że w listopadzie 2020 r. co najmniej
15% energii, którą TAURON oferuje
klientom, wytwarzanych jest z OZE26.
To klasyczny przykład energetyki rozproszonej, którą młodzi ludzie – niejako
naturalnie – fascynują się. Należy więc
wykorzystać tę ich ciekawość i rozwijać
kierunki o profilu OZE oraz zamkniętego obiegu materii, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów wiejskich. Tym bardziej,
że Green Deal umożliwi wyposażenie
i uruchomienie większej liczby laboratoriów akredytowanych oraz wypracowanie
szybkiej ścieżki współpracy umożliwiającej rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez producentów. A jeżeli spojrzy-
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Demografia – czas na jakość
i internacjonalizację
Studenci uczelni rolniczych wiążą swą
przyszłość z całym sektorem przetwórczym, widząc w nim szansę na pracę lub
własny biznes. Jak wynika z publikacji
Polska wieś 2020 od początku XXI w., w
przeciwieństwie do lat 90. XX w., przyrost liczby mieszkańców wsi był proporcjonalnie wyższy niż populacji ogółem”32.
Oczywiście nie dotyczy to rolników, tylko mieszkańców terenów wiejskich, którzy mogą być potencjalnymi odbiorcami
usług edukacyjnych. Może nie pójdą oni
na studia, ale za to zatrudnią absolwenta
architektury krajobrazu, ogrodnika, dietetyka czy skorzystają z pomocy weterynarza
lub doradcy. Dlatego przy opracowywaniu
strategii nie można pomijać i tej grupy
docelowej. Lecz czy pójdą do niedouczonego weterynarza z ukochaną kotką? Nie.
I tu dotykamy kolejnego obszaru. Niż
demograficzny, którego skutki odczuwać
będziemy do 2030 r.33, to czas na refleksję nad jakością kształcenia. Jak czytamy
w raporcie GUS, województwo małopolskie jest drugim pod względem liczby
studentów (po województwie mazowieckim) ośrodkiem akademickim w Polsce.
W roku akademickim 2018/2019 studiowało tu 150,1 tys. osób (135 tys. w Krakowie), w tym 8,5 tys. cudzoziemców. Ponad
połowa cudzoziemców (51%) kształciła się
na kierunkach społecznych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba studentów
w Małopolsce zmniejszyła się o blisko 5%,
jednak udział cudzoziemców stale rośnie34.
Dlatego musimy odchodzić od kształcenia
masowego w kierunku kształcenia elitarnego, z wysokim udziałem kształcenia
w językach obcych, które wymusza podnoszenie jakości kształcenia. Wymiana

Ryc. 3. Stosunek pomiędzy liczbą obywateli
polskich i cudzoziemców (zielone czapeczki)
studiujących w województwie małopolskim
w roku akademickim 2018/2019

akademicka nie powinna być traktowana jako sposób na organizację taniej wycieczki, ale jako narzędzie benchmarkingu umożliwiające wdrażanie na uczelni
dobrych praktyk oraz rozwój kadry i studentów. Tym bardziej że absolwent posługujący się językiem obcym oraz znający
zwyczaje i kulturę innych narodów już
z chwilą podjęcia pracy stanowi wartościowy kapitał, ciągle poszukiwany przez pracodawców. Wyposażony w umiejętności
menadżerskie i wiedzę z zakresu obrotu
artykułów spożywczych nie będzie długo
czekał na intratne zatrudnienie w sektorze
agrobiznesu.

wpływającym na rozwój wyższego szkolnictwa rolniczego są nakłady na naukę.
Nakłady na szkolnictwo wyższe, w tym
kosztowne szkolnictwo rolnicze były zawsze zbyt niskie.
Ogólnie powinniśmy stwierdzić, że
w 2019 r. nakłady na naukę zwiększyły
się o 5 mld zł, i to był zdecydowanie największy wzrost od 1989 r. Właściwe finasowanie nauki to jedno, a właściwe wykorzystanie środków to drugie. Jak wynika
ze Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa 2030, „nakłady na
działalność B+R w dziedzinie rolnictwa
to mniej niż 5% wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B+R ogółem
w Polsce”35. Z sektorem B+R wiążą się: konieczność zwiększenia nakładów na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz
uproszczenie procedur biurokratycznych,
umożliwiające właściwe wykorzystanie
wszystkich przyznanych środków. Na
rozwój rolnictwa należy bowiem przeznaczać środki nie tylko z programów WPR
(w tym dopłaty bezpośrednie) i PROW,
ale także z innych funduszy, w tym z polityki spójności, oraz środki krajowe przeznaczane na edukację, naukę i cyfryzację.
To właśnie tam znajdują się środki dedykowane na wieloletnie procesy inwestycyjne, czyli poprawę warunków życia na wsi,
co przełoży się na atrakcyjność inwestycyjną i witalność tych obszarów.

Wymiana akademicka nie powinna być traktowana jako sposób na organizację taniej
wycieczki, ale jako narzędzie benchmarkingu umożliwiające wdrażanie na uczelni dobrych
praktyk oraz rozwój kadry i studentów
Dobrze, a nie tanio – we współpracy siła
Ostatnim, zapewne przez niektórych
uznanym za pierwszy, wyznacznikiem

To istotne perspektywy dla rozwoju
kształcenia nie tylko dla doradców, ale
także specjalistów z zakresu agroturystyki,
tym bardziej że w Polsce kształcenie wyż-

Źródło: https://www.agrofakt.pl/gospodarstwa-ekologiczne-przestaly-sie-oplacac/, data pobrania: 10 XII 2019 r.
Szerzej: Monika Stanny, Paweł Strzelecki, Ludność wiejska, s. 31-55 [w:] Polska wieś 2020, Raport o stanie wsi, red. Wilkin J., Hałasiewicz A.,
Warszawa 2020.
33
Dopiero w 2030 r. szacuje się przyrost młodzieży w wieku 19–24 o 231,5 tys. osób w porównaniu z rokiem 2025 gdzie utrwalał się będzie spadek.
Szerzej GUS 2009, s. 170.
34
Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2018/2019, źródło: https://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje
-sygnalne/edukacja/szkoly-wyzsze-w-wojewodztwie-malopolskim-w-roku-akademickim-20182019,1,13.html, data pobrania: 8 XII 2020 r.
35
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Warszawa, 29 V 2019, s. 15.
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RÉSUMÉ
Czas na podsumowanie. Strategia rozwoju rolniczego szkolnictwa wyższego
jest konieczna – zarówno na szczeblu
poszczególnych uczelni, jak i całego
szkolnictwa wyższego. Polska ma odpowiedni potencjał nie tylko terytorialny
i materialny, lecz także intelektualny,
który powinniśmy rozwijać i umacniać,
koncentrując się wokół przedstawionych
wcześniej wyznaczników strategii:
1. rolnictwo – żyła złota
2. Zielony Ład – nie moda, lecz szansa
3. produkt polski – nie tylko reklama
4. demografia – czas na jakość i internacjonalizację
5. dobrze, a nie tanio – we współpracy siła.
Wyznaczniki te wymagają pogłębionych analiz i ulepszeń, a jak
się wydaje mogą przynieść efekty w
postaci rozwoju szkolnictwa wyższego. Przykład braci Musk pokazuje, że wielkie biznesy można zrobić
na rzeczach stosunkowo prostych
i znanych ludzkości – połączenie samo-

2. unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół i placówek rolniczych poprzez doposażenie w urządzenia, sprzęt
i maszyny do produkcji rolniczej i przetwórstwa;
3. rozszerzanie i różnicowanie oferty
edukacyjnej dla dorosłych mieszkańców
wsi, uwzględniającej ich potrzeby i oczekiwania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
4. upowszechnianie
kształcenia
modułowego z ukierunkowaniem na
zapewnienie indywidualizacji procesu
nauczania i zwiększenie elastyczności
kształcenia;
5. włączanie szkolnictwa rolniczego
we współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi, naukowymi, doradztwa
rolniczego, organizacjami branżowymi
oraz podmiotami gospodarczymi w kraju
i za granicą;
6. podnoszenie jakości i efektywności
kształcenia poprzez tworzenie ośrodków
egzaminacyjnych dla egzaminów zawodowych i potwierdzania kwalifikacji nabytych w formie kształcenia ustawicznego36.

Przykład braci Musk pokazuje, że wielkie biznesy można zrobić na rzeczach stosunkowo
prostych i znanych ludzkości. Warto marzyć!
chodu z napędem elektrycznym to nic
innego niż IV rewolucja przemysłowa,
zmodyfikowanie hydroponiki i szklarni – to uprawy kontenerowe.
Na te wyznaczniki chcę nałożyć 6
priorytetów określonych dla szkół rolniczych podlegających Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako ośrodków
edukacji rolniczej, a są to:
1. modyfikacja kierunków i treści
kształcenia, w dostosowaniu do zmieniających się warunków produkcji i życia na wsi;

Musk, Gates, Zuckerberg, Spiegel – jak
to się stało, że odnieśli taki sukces? Nie
bali się marzyć. „I have a dream” – te historyczne słowa noblisty Martina Luthera
Kinga wygłoszone 28 sierpnia 1963 r.,
po zakończeniu marszu w Waszyngtonie,
usłyszało 250 tys. młodych ludzi, którzy
też mieli marzenie. Czy każdemu z nich
ono się spełniło, nie wiadomo, ale z pewnością stało się nową strategią, zmieniło
ono świat. Zatem warto marzyć.
Dziękuję za uwagę.

Od roku, przy maksymalnym wskaźniku wynoszącym 4,0, kształceniu rolniczemu przypisano wskaźnik tylko 2,0. W wymiarze realnym
zauważamy tutaj spadek finansowania na kształcenie studentów o blisko 1/3 – z maksymalnego poziomu 83% do 50%.

36

Źródło: https://rme.cbr.net.pl/index.php/wiadomosci-rolnicze/1194-oswiata-rolnicza-w-polsce-dawniej-i-dzis, data pobrania: 8 XII 2020 r.
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sze na kierunku turystyka pod względem
liczby studentów należy do wiodących.
Na tym tle niepokojące odczucia wzbudza podana przez MNiSW wysokość
wskaźników kosztochłonności kierunków studiów rolniczych. Do poprzedniego roku, przy maksymalnym wskaźniku
wynoszącym 3,0, kształceniu rolniczemu
przypisano wskaźnik 2,5. Od roku, przy
maksymalnym wskaźniku wynoszącym
4,0, kształceniu rolniczemu przypisano
wskaźnik tylko 2,0. W wymiarze realnym zauważamy tutaj spadek finansowania na kształcenie studentów o blisko
1/3 – z maksymalnego poziomu 83% do
50%. Zmusza to do łączenia kształcenia
rolniczego z kształceniem technicznym
(technologia) czy nawet medycznym (dietetyka) lub do wprowadzania elementów
kształcenia społecznego. Efektem może
być uatrakcyjnienie kształcenia, jednak
zjawisko to powinno być także kojarzone
z indywidualizacją kształcenia, bez którego efekt uatrakcyjnienia odczytywany
będzie przez kandydatów i studentów
w wymiarze zwiększających się trudności
nauczania interdyscyplinarnego. Dajmy
szansę odpowiedzialnego działania samym studentom, bo ich przyszłość jest
głównie w ich rękach.
Przecież rolnictwo skupia w sobie
wszystkie dziedziny nauki, łącznie z zaawansowaną matematyką. Skoro tak jest,
to dlaczego mamy ograniczać młodych
ludzi do jednej tylko uczelni, do tylko
„naszych” laboratoriów i naukowców.
Warto przy tym pamiętać, że rolnictwo jest najbardziej egalitarne, gdyż służy codziennie wszystkim bez wyjątku.
Nowego auta potrzebujemy raz na 10 lat,
telefonu komórkowego co 3 lata, a bezpiecznej i świeżej żywności 3 razy dziennie – czy zatem jest coś ważniejszego?

Prof. Piotr Kacorzyk zdobywcą złotego medalu
Międzynarodowej Chorwackiej Wystawy
Innowacji „Inova Croatia”

nasze sukcesy

Kraków, 13 listopada 2020 r.

Wynalazek „innowacyjne włókniny
ochronne z dodatkiem pierza” (ang.
The innovative protective nonwovens
with addition of feathers), opracowany
w ramach projektu EkoPióro, autorstwa: dr hab. Krystyny Wrześniewskiej-Tosik, prof. IBWCh, mgr. inż.
Tomasza Mika, mgr. inż. Tomasza
Kowalewskiego, inż. Damiana Walisiaka, Michaliny Pałczyńskiej, dr
Ewy Wesołowskiej i Dariusza Dębca
z Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz dr. hab. inż. Piotra Kacorzyka, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie otrzymał złoty medal na
Międzynarodowej Chorwackiej Wystawie Innowacji „Inova Croatia” w Zagrzebiu.
Kompozytowa włóknina ochronna
otrzymana metodą igłowania składa się
z wełny i piór pochodzących z ubojni
drobiu. Włóknina przeznaczona jest do
okrywania mieszanki trawiasto-bobowatej na trudnym terenie (nowe wysypiska,
hałdy, nasypy kolejowe, stoki narciarskie
itp.), gdzie uzyskanie dobrego zadarnienia jest bardzo trudne.
Włóknina ułatwia adaptację roślin na
terenach trudnych. Włóknina charakteryzuje się wysoką pojemnością wodną,
dobrze przylega do podłoża, ulega biodegradacji w ciągu 2–3 miesięcy. W wyniku
biodegradacji włóknin azot uwalniany

Dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR

Złoty medal Międzynarodowej Chorwackiej
Wystawy Innowacji „Inova Croatia”

z wełny i pierza wzbogaca glebę w składniki odżywcze.
Badania zostały przeprowadzone
w ramach projektu badawczego EkoPióro
POIR.04.01.04-00-0059/17 „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych
z dodatkiem pierza”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wynalazek
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jest przedmiotem zgłoszenia patentowego
P. 430284 „Sposób wytwarzania puszystej włókniny kompozytowej”. Kierownikiem projektu badawczo-rozwojowego
jest dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof.
UR, z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek laureatką
Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek z Katedry Fizjologii, Hodowli
Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Rolniczego została laureatką
Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pn. „Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako
przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench)”.
Jak czytamy w opisie projektu, jego celem jest zbadanie głównych przyczyn i mechanizmu zaburzeń w rozwoju embrionalnym
oraz odpadania kwiatów i niedojrzałych nasion gryki zwyczajnej, co
istotnie wpływa na obniżenie plonu nasion. Prowadzone badania
mają charakter kompleksowy. „Analizy rozwoju embrionalnego w
aspekcie zmian hormonalnych, białek szoku cieplnego oraz zmian
ilościowych i jakościowych pozostałych białek w kwiatach i liściach
dwóch odmian gryki, różniących się stopniem zaburzeń rozwojowych woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów, czynią te badania
nowatorskimi w skali światowej. Ponadto, uzyskane wyniki mogą
mieć duże znaczenie gospodarcze w wielu krajach na całym świecie.
Gryka jest rośliną uprawianą głównie na cele spożywcze z powodu bardzo dobrego składu chemicznego nasion, a zwłaszcza bardzo
wysokiej zawartości lizyny i innych aminokwasów. Nasiona te zawierają także skrobię, ale pozbawioną glutenu, tj. białka wywołującego różne schorzenia o podłożu alergicznym zarówno u dzieci, jak
i dorosłych. Nektar gryki jest ceniony przez pszczelarzy, a miód
gryczany zawiera wiele cennych składników prozdrowotnych.
Z powodu niestabilnego plonowania w klimacie umiarkowanym, w którym okres wegetacji gryki jest stosunkowo krótki,
rolnicy niechętnie decydują się na uprawę tej rośliny. Rozpoznanie mechanizmu aborcji kwiatów i niedojrzałych nasion,
a przede wszystkim możliwość ograniczenia nieprawidłowego rozwoju generatywnego w kwiatach gryki mogłoby przyczynić się do
zwiększenia stabilności plonowania, a przez to – do zwiększenia obszarów uprawy i jej opłacalności”1.
Serdecznie gratulujemy pani Profesor!
Redakcja

nasze sukcesy

Tychy, 25 listopada 2020 r.

Forum Inteligentnego Rozwoju – jak czytamy na jego stronie internetowej – jest kongresem naukowo-technologicznym poświęconym nowym
technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Co
roku wiodącym tematem są priorytetowe wyzwania innowatorów związane
z transferem wiedzy z sektora nauki do gospodarki i życia społecznego oraz
z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług
i produktów. Forum to uznane i cenione wydarzenie z udziałem branżowych
liderów – wizjonerów, innowatorów i inwestorów.
Źródło: https://irforum.pl/

Źródło: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=373081
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Prof. Anna Bach wyróżniona Medalem
im. Michała Oczapowskiego

nasze sukcesy

Warszawa, 10 grudnia 2020 r.

10 grudnia 2020 r. odbyła się – w formie
wideokonferencji – uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przyznawanych
przez Wydział II Nauk Biologicznych
i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.
Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego uchwałą z 4 września 2020 r. przyznało Medal pani prof.
dr hab. Annie Bach – emerytowanej pracowniczce Katedry Roślin Ozdobnych na
Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie –
w uznaniu za wybitny wkład w rozwój
nauki o roślinach ozdobnych w kulturach
in vitro.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

Medal im. Michała Oczapowskiego, ustanowiony w 1988 r., był najwyższym wyróżnieniem
przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych,
Leśnych i Weterynaryjnych PAN do 2010 r. osobom
i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych w Polsce,
a od 2011 r. jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój
nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce
naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji
jubileuszu).
Źródło: PAN

Prof. zw. dr hab. Anna Bach; fot. arch. UR

Prof. zw. dr hab. Anna Bach ukończyła w 1972 r. (z wyróżnieniem) studia
w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, uzyskując stopień magistra inżyniera
ogrodnictwa. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała na Wydziale Ogrodniczym AR w 1979 r. za pracę Niektóre
wirozy frezji (Freesia hybrida) i możliwości
jej odwirusowania, której promotorem był
prof. dr hab. Edward Pojnar. Habilitowała się w 1991 r. na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie, prezentując pracę
Shoot multiplication and bulb production
of hyacinth (Hyacinthus orientalis L.) in
vitro, otrzymując stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
ogrodnictwa. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 2001 r., a profesorem
zwyczajnym została w 2010 r.
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Kierunek badawczy prof. Anny Bach to
procesy wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych w kulturach in vitro. Najważniejszymi jej osiągnięciami naukowymi w tym
zakresie są:
1. Wykazanie, że techniki in vitro można wykorzystać do wydajnego rozmnażania wielu gatunków roślin ozdobnych
(jedno- i dwuliściennych, zarodnikowych)
oraz czynnej ochrony gatunków zagrożonych i chronionych poprzez opracowanie
metod intensywnego rozmnażania na
drodze organogenezy i somatycznej embriogenezy, zarówno na pożywkach stałych jak i płynnych, przy jednoczesnym
zachowaniu dobrej jakości biologicznej
regenerantów.
2. Opracowanie modelu kluczowych
etapów procesu somatycznej embriogenezy
u ozdobnych roślin cebulowych (hiacynt,
tulipan, narcyz, śnieżyczka, lilia złotogłów) z uwzględnieniem czynników egzoi endogennych kultury in vitro.

Medal im. Michała Oczapowskiego

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH
Promotor w 9 przewodach doktorskich
oraz promotor 142 prac magisterskich,
recenzent 17 prac doktorskich (w tym 1
dla Uniwersytetu Oulu w Finlandii), 13
recenzji do stopnia naukowego doktora
habilitowanego, 3 recenzje wydawnicze
prac habilitacyjnych, 2 recenzje do tytułu
naukowego profesora, 1 recenzja o mianowanie na stanowiska profesora nadzwyczajnego, 5 recenzji wydawniczych
książek i skryptów. Recenzent ok. 200
projektów badawczych dla Komitetu Badań Naukowych.
OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI NAUKOWE
Prof. Anna Bach jest redaktor naczelną
1 monografii naukowej oraz autorką lub
współautorką 14 rozdziałów w książkach
i monografiach naukowych. Ma w swym
dorobku 285 publikacji w naukowych
czasopismach, w tym w krajowych 68 publikacji i 84 komunikaty naukowe, w czasopismach zagranicznych 53 publikacje
i 66 komunikatów naukowych. Publikacje przeglądowe w czasopismach: krajowych – 10, zagranicznych – 4. Jest też
autorem 3 patentów.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA
• kierownik Katedry Roślin Ozdobnych UR (1994–2014)
• prodziekan ds. studenckich na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie
(1993–1999)
• wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych (1999–2006)
• członek Senatu AR/UR (2005–
2011),
• członek Komitetu Biotechnologii
PAN (2007–2010)
• członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN – przewodnicząca Sekcji Roślin Ozdobnych (2011–2015)
• członek Komitetu Badań Naukowych – Sekcja Nauk o Roślinach Uprawnych (1996–1997 i 2001–2003)
• członek międzynarodowego programu badawczego COST 822 „Development of integrated systems for large
scale propagation of elite plants using
in vitro techniques”– Working Group 1:
Physiology and control of plant propagation in vitro (1997–2000)
• członek Management Committee
programu badawczego COST 843 „Quality enhancement of plant production
through tissue culture” (2001–2005)
• członek Rady Naukowej Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (obecnie Instytutu Ogrodnictwa;
2007–2008)
• organizator/współorganizator 12 (10
krajowych i 2 międzynarodowych) sympozjów, konferencji
• redaktor kilku wydawnictw artykułów monograficznych i materiałów pokonferencyjnych, m.in: Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych nr 551: „Rośliny ozdobne – człowiek – środowisko”;
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych nr 525: „Miejsce ogrodnictwa
ozdobnego we współczesnej Polsce”; Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im.
H. Kołłątaja w Krakowie nr 80: „Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka”
• kierownik ogólnopolskich Studiów
Podyplomowych Terenów Zieleni przy

Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
(1998–2000 i 2001–2018)
• przewodnicząca Rady ds. Zieleni
przy Prezydencie Miasta Krakowa (od
2009 r. do teraz)
• kierownik lub wykonawca 31 projektów badawczych (łącznie grantów i prac
badawczo-rozwojowych).
WYRÓŻNIENIA NAUKOWE I ODZNACZENIA
• Nagroda indywidualna II stopnia
Ministra Szkolnictwa i Edukacji Narodowej za pracę doktorską w 1980 r.
• Nagroda indywidualna II stopnia
Ministra Szkolnictwa i Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną w 1990 r.
• Złoty Krzyż Zasługi w 1998 r.
• Medal Edukacji Narodowej w 2010 r.
• Medal Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych w 2011 r.
• Nagroda Rektora SGGW (2-krotnie)
• Nagroda Rektora Uniwersytetu Rolniczego
Łącznie 16 nagród indywidualnych
oraz zbiorowych.
INFORMACJE DODATKOWE
Prof. Anna Bach przygotowała i wygłosiła kilkadziesiąt wykładów i referatów naukowych w wielu krajach (m.in. Japonia,
Holandia, Stany Zjednoczone, Słowacja,
Czechy, Niemcy, Irlandia, Włochy, Finlandia, Norwegia, Francja, Polska).
Była też stypendystką następujących
instytucji: Japan of Society for the Promotion of Science (2 miesiące w 2003
r., współpraca z prof. Hiroshim Okubo
na Uniwersytecie Kiusiu; Bulb Research
Center w Lisse (6 miesięcy w 1996 r.,
współpraca z dr. Geertem-Janem de
Klerk); British Council – University
of Nottingham (3 miesiące w 1990 r.,
współpraca z dr. Pieterem Aldersonem);
Institute for Plant Protection w Wageningen (3 miesiące w 1976 r., współpraca
z dr Frederiką Quak).
11 grudnia 2020 r.
Anna Bach
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nasze sukcesy

3. Poznanie reakcji roślin cebulowych
na światło monochromatyczne różnej
jakości i wykazanie, że reakcja ta zależy
od stadium kultury in vitro oraz składu
pożywki.
4. Zapoczątkowanie badań nad krioprezerwacją geofitów i współopracowanie
unikatowej procedury długoterminowego
przechowywania w ciekłym azocie śnieżyczki Elwesa i lilii złotogłów obejmującą
wszystkie etapy kultury, od inicjacji in
vitro przez krioprezerwację merystemów
lub nasion, po weryfikację stabilności genetycznej i jakości biologicznej roślin zregenerowanych po krioprezerwacji.
5. Wykazanie roli związków fenolowych (w ujęciu ilościowym i jakościowym)
w procesach formowania pędów i tworzenia cebul przybyszowych in vitro u śnieżyczek i lachenalii.

Capacity building events on European funds
and programmes

nauka i współpraca międzynarodowa

Katowice, cyberprzestrzeń, 6 października 2020 r.

6 października 2020 r. w Katowicach
odbyła się konferencja poświęcona budowaniu potencjału w zakresie funduszy
i programów europejskich. Wydarzenie
zorganizowano w formule hybrydowej.
Wzięli w nim udział prelegenci bezpośrednio związani z tematyką pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych na transformację
energetyczną oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych, którzy zdobyli już doświadczenie w pozyskiwaniu
środków.
Wydarzeniu
przewodniczył
dr
hab. inż. Marcin Chodak, prof.
UR, reprezentujący Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – partnera programu TR ACER. Wystąpienia prelegentów zostały podzielone na dwie
sesje. W pierwszej sesji eksperci przedstawili możliwości pozyskania środków unijnych i krajowych, schematy
postępowania, a także poinformowali o aktualnie dostępnych programach
i otwartych konkursach. W drugiej
części przedstawiciele urzędów miast
i urzędów gmin podzielili się doświadczeniami i wyzwaniami, z jakimi się
spotkali podczas starań o fundusze,
a także zaprezentowali projekty zrealizowane dzięki pozyskanym środkom.
Zespół z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego,
realizujący projekt TRACER (Transition
in Coal Intensive Regions) w ramach programu Horyzont 2020, wniósł znaczą-

Fot. Ralf Vetterle (Pixabay)

cy wkład w promocję dobrych praktyk
w transformacji energetycznej. Grant ma
duże znaczenie w aspekcie przemian regionów węglowych i transformacji energetycznej w związku z projektem Europejskiego Zielonego Ładu (European
Green Deal). Prof. Marcin Pietrzykowski wraz ze swoim zespołem włącza uzyskiwane z tego grantu efekty również do
prowadzonych nowatorskich przedmiotów, w tym do inżynierii ekologicznej
w przywracaniu funkcji ekosystemowych oraz Restoration ecology of post-mine sites.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska
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Ogólnym celem programu TRACER jest wspieranie regionów europejskich, w których węgiel
jest głównym źródłem energii, w celu opracowania (lub przeprojektowania) strategii w zakresie badań i innowacji, aby ułatwić przejście do
zrównoważonego systemu energetycznego (plan
zakłada ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 40%, zwiększenie udziału energii
odnawialnej do co najmniej 27% i osiągnięcie co
najmniej 27% oszczędności energii w porównaniu ze scenariuszem zakładającym utrzymanie
dotychczasowego stanu. W projekt zaangażowanych jest 9 regionów, z których 7 znajduje się w
państwach członkowskich UE (Bułgaria, Czechy,
Niemcy, Grecja, Polska, Rumunia, Wielka Brytania), a 2 w krajach poza UE (Serbia, Ukraina).

Zbiory kukurydzy w Prusach

współpraca z gospodarką

Prusy, 7 listopada 2020 r.

Fendt 5255 L

7 listopada 2020 r. na terenie Rolniczego
Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego w Prusach odbyła
się komisyjna ocena plonów kukurydzy
uprawianej na ziarno. Ocenę wykonano
z udziałem przedstawicieli firm nasiennych: KWS, Pioneer i Osadkowski SA
oraz pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Kukurydza została wykoszona pokazowym kombajnem Fendt 5255 L.
Poszczególne odmiany zbierane były
z sześciorzędowych poletek o długości
320 m, co daje dużą wiarygodność wynikową plonu.
Warunki klimatyczno-glebowe były
w tym roku bardzo korzystne, co przełożyło się na wysokie plony. Niestety, wilgotność ziaren wahała się od 30 do 36%.

Po skoszeniu kukurydzy dokonano
mulczowania resztek pożniwnych oraz
orkę przedsiewną, w dalszym etapie zostanie zasiana pszenica przewódka.
W roku 2021 doświadczenia odmianowe zostaną wykonane ponownie.
Tekst i zdjęcia:
mgr inż. Jerzy Jaskiernia
kierownik Rolniczego Gospodarstwa
Doświadczalnego UR w Prusach
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FAO

Plon z poletka
0,144ha [kg]

Plon z 1 ha
[kg]

Wilgotność [%]

Plon przy wilgotności
14% [kg]

Pioneer P9363

290

2760

19167

33,8

14754

KWS KASHMIR

350

2670

18542

34,3

14165

Pioneer P9241

270

2620

18194

33,1

14154

Pioneer P8329

240

2510

17431

30,3

14127

Pioneer P8834

250

2500

17361

31,3

13869

2630

18264

35,9

13613

Odmiana kukurydzy

KWS KATHERDALIS
KWS KIDEMOS

260

2490

17292

32,5

13572

ES HATTRIC

260

2500

17361

33,1

13505

Pioneer P9234

270

2470

17153

32,7

13423

KWS KOLETIS

280

2460

17083

32,8

13349

DKC3972

270

2420

16806

31,8

13327

KWS SMARAGD

290

2420

16806

32,2

13249

KWS KARPATIS

290

2530

17569

35,2

13238

Pioneer P8333

250

2330

16181

31,7

12850

Pioneer P8500

250

2380

16528

33,7

12742

Pioneer P8888

270

2320

16111

32,1

12720

ES PERSPECTIVE

240

2110

14653

26,0

12608

Pioneer P8307

230

2210

15347

30,0

12492

KWS KAVELIER

250

2220

15417

30,6

12441

KWS KELTIKUS

250

2190

15208

33,8

11707

współpraca z gospodarką

Tabela 1. Zbiór kukurydzy w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Prusach
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uczcił 102.
rocznicę odzyskania niepodległości
Kraków, 10 listopada 2020 r.

W tym roku było zupełnie inaczej. Z powodu epidemiologicznych ograniczeń nie
mogliśmy zorganizować naszego tradycyjnego spotkania z okazji Święta Niepodległości, uczestniczyć w corocznym patriotyczno-artystycznym przedstawieniu
ani spróbować „gęsiny”. Trudno. Spotkamy się za rok, w co mocno wierzę,
i proszę, abyście myśleli podobnie!
Tymczasem, w tym roku postanowiliśmy uczcić to wydarzenie inaczej, spotykając się w nielicznym gronie, we wtorek
10 listopada o godz. 14.00, w pobliżu pamiątkowej tablicy i platana upamiętniających wielkie wydarzenie sprzed dwóch
lat – rocznicę stu lat, jakie minęły od
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Postanowiliśmy nadać temu spotkaniu
uroczysty charakter. Zaprosiliśmy prorektora UR – pana dr. hab. Andrzeja
Bogdała, prof. UR, zakupiliśmy piękną
wiązankę z białych i czerwonych róż, po
czym udekorowani okolicznościowymi
kotylionami wyruszyliśmy z siedziby
UTW w kierunku starego budynku Wydziału Ogrodniczego, gdzie znajduje się
wspomniana tablica.
Napis na niej umieszczony podkreśla
nieprzypadkowość tego miejsca w pobliżu kolebki polskiego ogrodnictwa, a także
siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, informuję, że posadzenie platana i umieszczenie
tablicy były inicjatywą naszego studenta
– pana Adama Uznańskiego, wspartą
przez nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uroczystość, która odbyła się dwa

Uniweersytet Trzeciego Wieku UR jak co roku uczcił rocznicę odzyskania niepodległości; od lewej:
prof. dr hab. Kazimierz Wiech – kierownik UTW , pani mgr Grażyna Tworek i pan mgr Adam
Uznański – studenci naszego UTW

lata temu, miała bardzo uroczysty charakter, a odsłonięcia tablicy dokonaliśmy
w obecności dzisiejszego rektora Uniwersytetu Rolniczego – dr. hab. Sylwestra Tabora, prof. UR.
W tegorocznej uroczystości oprócz
pana prorektora wzięli udział: dr Michał
Szanduła – dyrektor Centrum Kultury
i Kształcenia Ustawicznego, prof. dr
hab. Kazimierz Wiech – kierownik
UTW UR, pani mgr Grażyna Tworek
i pan mgr Adam Uznański – studenci
naszego UTW oraz pani Magdalena
Boś z CKiKU.
Spotkanie rozpoczął kierownik UTW
od powitania gości i przypomnienia wspa-

niałych rocznicowych obchodów organizowanych corocznie przez studentki
naszego UTW. Jako pierwszy zabrał głos
pan prorektor Andrzej Bogdał, który
podkreślił znaczenie tego wydarzenia oraz
rolę UTW UR w kultywowaniu tradycji.
WYSTĄPIENIE KIEROWNIKA UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE – PROF. DR. HAB. KAZIMIERZA WIECHA (PEŁNY TEKST):
„Mija 102. rocznica wydarzenia, które
zmieniło obraz tego kraju. Odzyskanie
niepodległości po ponaddwudziestoletniej niewoli stanowiło punkt wyjścia –
początek historii, której w dużej części
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Przemawia dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof.

nie tylko nauka

UR – prorektor ds. kształcenia

byliśmy i jesteśmy świadkami. Oczywiście, nie ma już wśród nas takich, którzy
ogarnialiby swoim życiem ten ponadstuletni okres, w mojej rodzinie pamiętamy
o dziadku – uczestniku powstania wielkopolskiego i wujku Adamie – obrońcy
Lwowa z listopada 1918 roku. Najstarsi
z nas pamiętają jeszcze najtragiczniejszy
okres stulecia – czas drugiej wojny światowej – hitlerowskiej okupacji, próby
eksterminacji narodu polskiego, Katyń,
zbrodnię wołyńską, tragiczne powojenne
lata.
Dla większości z nas, żywą jest jednak historia powojennego siedemdziesięciolecia. Najpierw 45 lat PRL-u – ograniczonej samodzielności państwowej
i w dużym stopniu osobistej – jednak
nie pozbawiony pozytywnych aspektów
w odniesieniu chociażby do statusu ludności wiejskiej, walki z analfabetyzmem
czy rozwojem przemysłu. Stagnacja lat
sześćdziesiątych, wydarzenia marcowe.
Krótki okres nadziei po tragicznych wydarzeniach z grudnia 70. roku – pamiętne
„Pomożecie? Pomożemy!”.
Rok 1978 – 16 października. Do dziś
w sercach mamy wzruszenia związane
z wyborem Karola Wojtyły na papieża,

człowieka, który odmienił oblicze tej
ziemi. Pamiętamy i zapewne tęsknimy
do największego w powojennym okresie
zrywu solidarnościowego, jedności, jaka
wtedy zapanowała, entuzjazmu, z jakim
słuchaliśmy słów Lecha Wałęsy. I... przerażenie, smutek, beznadziejność stanu
wojennego i kilku następnych lat...
Wreszcie 1989 rok – wolne wybory,
gest zwycięstwa Tadeusza Mazowieckiego i wszystko, co potem nastąpiło, bo
przecież to już jak na wyciągnięcie ręki
– przyjęcie Polski na salony Unii Europejskiej, włączenie do kręgu europejskich
demokracji, do NATO, rosnąca pozycja
naszego kraju w Europie. Byliśmy wzorem dla kolejnych rodzących się demokracji europejskich.
Dzień dzisiejszy – jaki jest? Oceńmy
sami...
Rok 2020. Sto dwa lata niepodległości.
Za nami stuletnia historia Polski. Fakty,
których nie zmienimy. Każdy zapewne po
swojemu ocenia, podsumowuje, tworzy
hierarchię wagi wydarzeń i własnych dokonań. Ale każdy ze wzruszeniem śpiewa
hymn, Rotę, czuje szacunek do narodowej
flagi, jest dumny z wielowiekowej i wielokulturowej historii Polski, do której każdy
z nas niezależnie od języka, jakim się posługiwał, i religii, jaką wyznawał, przyłożył się na miarę własnych możliwości.
Dzisiaj stoimy razem w obecności
przedstawiciela najwyższych Władz
Uczelni – pana prorektora Andrzeja
Bogdała przed tablicą i platanem posadzonym dwa lata temu, dzięki inicjatywie
obecnego tu Adama Uznańskiego. Stoimy w miejscu, które niech zawsze przypomina o 100-leciu odzyskania Niepodległości, o historii naszego ogrodnictwa
– ważnej części Uniwersytetu Rolniczego
i o naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, dla którego historia Polski i to wydarzenie, które dzisiaj świętujemy, jest sprawą ważną, najważniejszą.
Wspominamy poprzednie nasze spotkania, wspaniale przygotowane „gęsiny”
i okolicznościowe spektakle.
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Dzisiaj łączy nas ta najważniejsza dla
Polski data. Łączy historia. Łączy potrzeba bycia w tym dniu razem. Cieszmy się!
Bądźmy zawsze razem. I niech tak pozostanie”.
WYSTĄPIENIE PANI MGR GRAŻYNY TWOREK –
STUDENTKI UTW UR:
„To wielki honor i zaszczyt być dzisiaj
w tym miejscu, mając na trwale w pamięci zapisane historyczne wydarzenia
o drodze prowadzącej do Niepodległej
Polski. Znajomość historii jest niezwykle
potrzebna w życiu, aby najcenniejsze ideały naszych dziadków i ojców towarzyszyły nam zawsze, gdy wspominamy, jak
dla nich ważna była Polska!
Studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie od wielu lat uroczyście obchodzili Narodowy Dzień Niepodległości,
który wpisywał się w coroczne kalendarium spotkań. Spotkania organizowane
w Klubie Akademickim ARKA lub w studenckiej stołówce gromadziły setki osób,
a sale w tych miejscach były wypełnione
do ostatniego miejsca.
Pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, organizatorom
i uczestnikom tych patriotycznych spotkań, lecz w tej chwili wymienię tylko koleżanki: Grażynę Śliwę i Jolantę Moroz.
Głęboko wierzę, tak jak pan profesor Kazimierz Wiech przed momentem
wspominał, że w niedalekiej przyszłości
otworzą się dla tutejszego UTW możliwości na kolejne bliskie spotkania, jeszcze
piękniejsze.
Wracając do pamięci niepodległościowej, warto przypominać, że Polacy
z dumą walczyli na wielu frontach pod
różnymi sztandarami, nie tylko w Europie, ale zawsze ze sztandarem powiewającym wysoko z napisem: »Za naszą i Waszą wolność!«”.
Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
Zdjęcia: Jacek Okarmus

XIV Małopolska Noc Naukowców
Kraków, cyberprzestrzeń, 27 listopada 2020 r.

Nie pomogło przeniesienie terminu na
koniec listopada... Nasze coroczne wydarzenie tak jak i pozostałe na Uczelni musiało się przenieść do internetu z powodu
obowiązujących obostrzeń. W związku
z tym od października rozpoczęły się
na całej Uczelni intensywne prace, by
planowane w formie tradycyjnej pokazy
i wykłady przekazać w atrakcyjny sposób
w formie zdalnej. Jednocześnie pracowaliśmy wspólnie z Działem Informatycznym nad specjalną stroną internetową,
gdzie moglibyśmy zaprosić naszych gości do oglądania filmów i przekazów na
żywo. Dzięki ogromnemu wielotygodniowemu wysiłkowi prawie stu osób
(pracowników naukowych, technicz-

nych, administracji i studentów) udało
się – wydarzenie odbyło się planowo 27
listopada. Zespoły powołane do organizacji Nocy Naukowców na poszczególnych wydziałach przygotowały 65 filmów, w tym wykłady na żywo.
W prace zaangażowane były wszystkie wydziały, na których działania koordynowały powołane przez dziekanów
osoby:
• dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof.
UR (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny),
• dr inż. Magdalena Frączek (Wydział Leśny),
• dr hab. inż. Magdalena Socha,
prof. UR (Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt),

• dr hab. inż. Bartosz Mitka (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji),
• dr hab. Marek Szklarczyk, prof. UR
(Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa),
• dr hab. inż. Jacek Salamon (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki),
• lek wet. Natalia Kabała (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej).
Nad całością czuwała pani prof. dr
hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki.
Większość materiałów wideo przygotowały same wydziały, pozostałe zaś powstały dzięki pomocy pracownika Działu
Aparatury – pana inż. Adama Mroza.
Przygotowane filmy były sukcesywnie
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Strona główna Małopolskiej Nocy Naukowców (zrzut ekranu); https://nocnaukowcow.malopolska.pl/

Największą oglądalność zdobyła filmowa prezentcja Wydziału Technologii Żywności i Krakowskiej Szkoły Browarniczej pt. „Ocena organoleptyczna
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piwa”; na printscreenie prowadząca wykład pani mgr inż. Olga Hrabia

zamieszczane na kanale YouTube Uniwersytetu Rolniczego. Dzięki wsparciu
i zaangażowaniu Działu Informatycznego powstała strona internetowa, na którą
zapraszaliśmy potencjalnie zainteresowanych, zadbano też o to, aby pokazy
były dostępne do obejrzenia dokładnie w
określonych godzinach podczas XIV Małopolskiej Nocy Naukowców.
Nasza Uczelnia jest ważnym i wieloletnim partnerem Małopolskiej Nocy Naukowców, dlatego Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego zaprosił
nas do udziału w stworzeniu filmu promującego całe wydarzenie. Z uwagi na
bardzo krótki czas filmu mogliśmy zaangażować do tego celu maksymalnie dwie
jednostki. W filmie wystąpiły: pani dr
inż. Magdalena Frączek (Wydział Leśny) i pani mgr Izabela Szpręgiel (doktorantka Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt).

Tegoroczny program Małopolskiej
Nocy Naukowców, który przygotowało
30 instytucji, obejmował ponad 1200
wydarzeń, tak więc liczba wyświetleń
filmów Uniwersytetu Rolniczego na poziomie ponad 9500 daje nam dużo satysfakcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim
za udział w wydarzeniu, zaś zespołom
odpowiedzialnym za pokazy gratulujemy
pomysłów i zaangażowania. Sytuacja epidemiczna w Polsce postawiła przed nami
wszystkimi niezwykle trudne wyzwanie,
jakim było przeniesienie w świat wirtualny tego bardzo rozbudowanego wydarzenia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
wielu osób udało się podołać temu zadaniu. Już dziś zapraszamy na Małopolską
Noc Naukowców 2021, pokładając jednocześnie nadzieję, by mogła się odbyć
w formie tradycyjnej.
Jako ciekawostkę przedstawiamy statystykę oglądalności tych UR-owych
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pokazów, które zdobyły w internecie
największą popularność: Ocena organoleptyczna piwa (WTŻ) – 623 odsłony, Komunikacja w świecie zwierząt (WL)
– 348 odsłon, Co zrobić, żeby mój kot był
szczęśliwy? (WHiBZ) – 342 odsłon, Czy
zombie istnieją naprawdę? (WHiBZ) –
324 odsłony, Kolekcja jaj ptaków (WHiBZ) – 246 odsłon, Produkcja pomadek kosmetycznych (WTŻ) – 221 odsłon, Ciąża
u koni (UCMW) – 220 odsłon, Rzeźbienie w owocach i warzywach – poziom zaawansowany ( WTŻ) – 209 odsłon, Głosy
ptaków (WL) – 208 odsłon, Mikroświat
produktów spożywczych (WTŻ) – 183
odsłony.
Tekst:
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik
(koordynacja organizacji wydarzenia,
działania promocyjne)

Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wycieczka „Dookoła Tatr”: pod Orawskim Zamkiem

Pandemia przerwała wiosną dotychczasową urozmaiconą działalność naszego
UTW UR na ponad dwa miesiące. Jednak zniesienie wielu obostrzeń w maju
i czerwcu sprawiło, że postanowiliśmy
choć częściowo powrócić do naszego
czynnego funkcjonowania.
W czerwcu zrodził się pomysł opracowania nowego, autorskiego programu
pt. „Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku”, którego celem był powrót
do aktywności naszych Studentek i Studentów oraz stworzenie nowych form
działania dostosowanych do aktualnej
sytuacji. Rozpoczęliśmy od opracowania
zasad bezpiecznego korzystania z naszego
programu, przygotowując listę zaleceń
zatytułowany „Bezpieczne UTW”. Każda z osób uczestniczących w programie
otrzymała to opracowanie i zobowiązała

się do jego przestrzegania. Oczywiście
udział w naszym Wakacyjnym Uniwersytecie Trzeciego Wieku był dobrowolny i...
na własną odpowiedzialność.
Już w czerwcu wznowiliśmy po kilkumiesięcznej przerwie spacery po
Krakowie prowadzone od dawna przez
powszechnie lubianą przewodniczkę
– panią Małgorzatę Leks. Wycieczki
miały charakter plenerowy, unikano
wnętrz, a odwiedzane miejsca podziwiano głównie z zewnątrz. Spacery,
zgodnie z ustalonym wcześniej programem, odbywały się przez prawie
cztery miesiące aż do końca września,
a łącznie odbyło się ponad dwadzieścia
wycieczek, w których uczestniczyło od
7 do 15 osób.
Na przełomie czerwca i lipca, na
życzenie Studentek naszego UTW, od-

były się dwa wykłady w terenie, które
poprowadził znany botanik, wybitny
znawca krakowskiej f lory, pan Stefan
Gawroński. Spotkania zorganizowane
zostały w okolicach kopca Kościuszki
i kopca Krakusa, a ich wiodącym tematem były dzikie rośliny użytkowe
rosnące w sąsiedztwie człowieka. Zainteresowanie tą tematyką było ogromne,
a w każdym ze spotkań uczestniczyło
ponad 30 osób.
W połowie lipca odbyły się zajęcia
warsztatowe z zielarstwa, które zorganizowaliśmy w Czorsztynie w willi
Jasnej należącej do państwa Barbary i Andrzeja Mikołajewiczów. Pan
Andrzej, twórca ziołowego ogrodu
i znawca zastosowań uprawianych
w nim roślin, przedstawił swój botaniczno-zielarski dorobek, wygłaszając
dwukrotnie, dla dwóch dwudziestoosobowych grup trzygodzinne wykłady, których treść łączyła zagadnienia
uprawowe z prozdrowotnym wykorzystaniem ziół. Warsztaty stanowiły
także okazję do poznania Czorsztyna od strony historyczno-kulturowej.
Wraz z przewodniczką zwiedziliśmy
czorsztyński zamek i odwiedzili bacówkę, co było okazją do poznania
ciągle podtrzymywanych starych zwyczajów pasterskich. Wieczór przy
ognisku sprawił, że powróciły wspomnienia zwyczajów praktykowanych
przed laty podczas rajdów studenckich.
Następnego dnia zwiedziliśmy zamek
w Niedzicy, a także odbyliśmy rejs po
Jeziorze Czorsztyńskim. Spotkanie zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy
zakończył spacer po zaporze połączony
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Czerwiec –wrzesień 2020 r.
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Szlak Orlich Gniazd: pod ruinami zamku Olsztyn

z podziwianiem widoków i… „botanizowaniem”, czyli rozpoznawaniem
roślin tworzących kwiatową łąkę porastającą stoki obiektu.
W lipcu, sierpniu oraz we wrześniu
odbyło się ponadto 10 cotygodniowych
autokarowych wycieczek krajowych do
niezbyt odległych, ale ciekawych historycznie i krajobrazowo miejsc na terenie
województw: małopolskiego, podkar-

packiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
Wędrowaliśmy Szlakiem Orlich Gniazd,
odwiedzaliśmy rezerwaty przyrody nieożywionej, takie jak Pustynia Błędowska, Kamienie Brodzińskiego czy Kamienne Miasto. Podziwialiśmy perły
architektury drewnianej w Sękowej,
Binarowej czy Iwkowej. Dotarliśmy do
Klimontowa i Ujazdu, a w urokliwym
Złotym Potoku spacerowaliśmy po ma-

Wyprawa do Saksonii: Miśnia
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lowniczym parku, słuchając opowieści
o naszym wieszczu Zygmuncie Krasińskim. Trudno wszystko opisać. Odbyły się też dwie piesze wycieczki po
Gorczańskim Parku Narodowym oraz
z Przełęczy Kocierskiej na Leskowiec.
Dłuższe przejazdy pomiędzy kolejnymi
miejscowościami urozmaicały wykłady
prowadzone w ramach tzw. „dydaktyki
autokarowej”.
W środowe popołudnia spotykaliśmy
się w kilkunastoosobowej grupie (której skład zmieniał się z tygodnia na tydzień), uczestnicząc w cyklu nazwanym
„Seminaria przy kawie”. Spotkania
służyły bliższemu wzajemnemu poznaniu, integracji, poruszaniu spraw organizacyjnych, a prowadzący je kierownik
UTW – prof. Kazimierz Wiech przygotowywał tematykę naukową stającą się
podstawą do dyskusji.
Tegoroczny „Wakacyjny Uniwersytet
Trzeciego Wieku UR” zakończyły dwie
wycieczki zagraniczne: na Słowację
(„Dookoła Tatr”) i do Saksonii, w których wzięło udział łącznie ponad 60
osób. Wycieczkom, które prowadził zaprzyjaźniony z naszym UTW przewodnik – pan Paweł Klimek towarzyszyła
piękna pogoda i wspaniała atmosfera.
Niestety, druga fala pandemii i związane z nią restrykcje uniemożliwiły zrealizowanie kolejnej wycieczki na Słowację
i zamknięcie podróżniczego sezonu pobytem w Bieszczadach.
Jestem przekonany, że nasz – oryginalny – „Wakacyjny Uniwersytet
Trzeciego Wieku” na Uniwersytecie
Rolniczym, w którym wzięło udział ok.
150 osób, był przedsięwzięciem bardzo
udanym, potrzebnym, oczekiwanym
i spełniającym cele, jakim nasze UTW
UR służy: programowej różnorodności,
integracji i tworzeniu niepowtarzalnej
atmosfery.
Prof. Kazimierz Wiech
kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na Uniwersytecie Rolniczym

urk.edu.pl

