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LAUDACJA PROF. DR HAB. KONRADA 

MAGNUSKIEGO WYGŁOSZONA PRZEZ 

PROF. DR HAB. ANDRZEJA JAWORSKIEGO 

Z KATEDRY SZCZEGÓŁOWEJ HODOWLI LASU 

WYDZIAŁU LEŚNEGO UNIWERSYTETU 

ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE

Magnifi cencjo
Wysoki Senacie
Wysoka Rado Wydziału Leśnego w Krakowie
Dostojny Profesorze Konradzie Magnuski
Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Nadanie prof. dr. hab. Konradowi Magnu-
skiemu tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie ma niewątpliwie znaczenie 
symboliczne, albowiem po raz pierwszy 
w  historii Uczelni godność tę przyznano 
profesorowi nauk leśnych. 

To szczególne wyróżnienie otrzymuje 
Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w  Poznaniu za wybitne zasługi: w  rozwoju 
kadry naukowej, budowaniu trwałych więzi 
międzyuczelnianych oraz godną podziwu 
i naśladowania postawę naukowca i niezwy-
kle życzliwego, sprawiedliwego nauczyciela 
wielu pokoleń młodzieży akademickiej. 

Prof. dr hab. Konrad Magnuski uro-
dził się 26 listopada 1930 r. w Poczesnej koło 
Częstochowy. Naznaczone wojną i okupacją 
lata szkolne zakończył egzaminem matural-
nym w 1950 r. w Liceum im. Bolesława Prusa 
w Sosnowcu. Następnie rozpoczął studia na 
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznań-
skiego, które ukończył w 1955 r. jako absol-

went Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 
z dyplomem magistra inżyniera leśnictwa. 

Bezpośrednio po studiach został zatrud-
niony w  Katedrze Urządzania Lasu WSR 
w Poznaniu, w której pracował przez 46 lat, 
do przejścia na emeryturę w  2001  r. Staż 
zawodowy rozpoczynał od stanowiska asy-
stenta, zakończył na stanowisku profesora 
zwyczajnego (od 1995 r.). 

Na macierzystym Wydziale Leśnym 
doktoryzował się pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Bolesława Zabielskiego w  1965  r., 
na podstawie rozprawy Perspektywiczny 
plan przebudowy drzewostanów Leśnictwa 
Doświadczalnego Siemianice na tle istnieją-
cych siedliskowych typów lasu. 

W 1974 r. uzyskał stopień doktora habili-
towanego nauk leśnych w zakresie urządzania 
lasu, na podstawie dorobku naukowego i roz-
prawy habilitacyjnej Badania nad sposobem 
określania możliwości produkcyjnych lasu. 

Tytuł naukowy profesora nadzwyczaj-
nego nauk leśnych nadano Mu w 1989 r. 

Prof. dr hab. Konrad Magnuski posiada 
bogaty i wysoko ceniony dorobek naukowy. 
Stanowi go łącznie 308 opracowań, z  czego 
138 zostało opublikowanych. W  dorobku 
publikowanym 74 pozycje to oryginalne 
prace twórcze, 7 podręczników i  skryptów, 
pozostałe 57 to opracowania przeglądowe, 
doniesienia naukowe, artykuły popularno-
-naukowe i upowszechniające wiedzę leśną. 

Prof. dr hab. Konrad Magnuski 
doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 15 czerwca 2012 r. 

Prof. dr hab. Czesław Szafr ański, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, składa gratulacje 
w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Dorobek niepublikowany stanowią 
autorskie plany urządzeniowe, eksper-
tyzy, opinie i  recenzje dorobku naukowego 
oraz projektów badawczych, sprawozdania 
z badań, a także niektóre referaty z konferen-
cji i sesji naukowych. 

Książkowe opracowania Profesora zawsze 
bardzo celnie trafi ały w zapotrzebowanie czy-
telników, stąd ich dodruki i  aktualizowane 
wznowienia. Tak było m.in. z  autorskim 
skryptem do ćwiczeń z urządzania lasu (1976), 
z  późniejszym, już współautorskim (1984) 
Zagadnienia praktyczne z  urządzania lasu, 
którego przydatność wymusiła trzy kolejne 
wznowienia, aktualizowane i  poszerzane 
o nowe treści. 

Za szczególnie cenną pozycję w  dorobku 
prof. Magnuskiego uznany został obszerny, 
prawie pięćsetstronicowy podręcznik akademi-
cki Urządzanie lasu (2010 r.), napisany wspól-
nie z dr. hab. Romanem Jaszczakiem, uczniem 
Profesora. Na Poznańskich Dniach Książki 
Naukowej w 2010 r. w Konkursie im. Księdza 
Edwarda Pudełko, książka uzyskała wyróżnienie 
„najlepszego podręcznika akademickiego roku”, 
a w 2011 r. autorzy dzieła otrzymali Nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W działalności na rzecz rozwoju i upo-
wszechniania nauki Profesor Magnuski 
dał się poznać jako organizator i  czynny 
uczestnik wielu konferencji i  seminariów 
naukowych, zarówno krajowych jak i  mię-
dzynarodowych. Opracował i  wygłosił 
łącznie 73 referaty. Był m.in. inicjatorem 
i  współorganizatorem międzynarodowego 
sympozjum Problemy regulacji produkcji 
drewna w różnych warunkach ekologicznych, 
a na 6 innych międzynarodowych konferen-
cjach wygłosił referaty. 

Współpracował z  kilkoma zagranicz-
nymi ośrodkami naukowymi, głównie z Nie-
miec (m.in. Uniwersytet w  Hamburgu 
i Uniwersytet we Freiburgu) oraz byłej Cze-
chosłowacji, w  Wyższej Szkole Leśnictwa 
i Drzewnictwa w Zvoleniu. Z tym ostatnim 
ośrodkiem ściśle współpracował w  latach 
1986-1990, w  ramach międzynarodowego 
programu Kompleksowe zagospodarowa-
nie lasów. Pełnił wówczas funkcję koordy-

natora badań katedr Wydziału Leśnego AR 
w  Poznaniu nad tematem Modernizowanie, 
regulacja i kontrola drzewostanów. 

Działalność naukowa Profesora Kon-
rada Magnuskiego obejmuje trzy, ściśle 
ze sobą wiążące się dyscypliny leśnictwa, 
a  mianowicie: urządzanie lasu, dendro-
metrię i  naukę o  produkcyjności lasu. Na 
szczególne podkreślenie zasługują badania 
dotyczące organizacji procesów produkcji 
w  gospodarstwie leśnym w  sposób zapew-
niający trwałą i  zrównoważoną realizację 
wszystkich rynkowych, ochronnych i  spo-
łecznych funkcji lasu. 

Ogół bardzo licznych tematów badaw-
czych zrealizowanych przez Profesora, a przy 
tym szczególnie cenionych w  środowisku 
naukowym z  uwagi na osiągnięte wyniki 
poznawcze i  praktyczne, można sprowadzić 
do kilku zasadniczych grup problemowych, 
a mianowicie: 

 • badania nad strukturą i zmiennością cech 
taksacyjnych drzewostanów, 

 • opracowanie metodyki sporządzania dłu-
gookresowych planów przebudowy drze-
wostanów, 

 • opracowanie syntetycznych wskaźników 
oceny rzeczywistej i potencjalnej produk-
cyjności lasu, 

 • optymalizacja czynników produkcji leś-
nej, zwłaszcza intensywności użytkowa-
nia i  pielęgnacji lasu z  punktu widzenia 
minimalizacji strat na produkcji drewna 
drzewostanu objętego przebudową, przy 
równoczesnym zapewnieniu warunków  
wzrostu i rozwoju docelowym gatunkom 
lasotwórczym, 

 • opracowanie koncepcji specjalnego 
„gospodarstwa przebudowy drzewosta-
nów” oraz metody korytarzowej prze-
budowy. 
Wymienione grupy problemowe wska-

zują, że w  badaniach Profesora Magnu-
skiego dominującym problemem była 
przebudowa drzewostanów w celu zwiększe-
nia produkcyjności lasu. Przesądziły o  tym 
rozbieżności między rzeczywistymi a poten-
cjalnymi możliwościami produkcyjnymi 
ekosystemów leśnych, spowodowane m.in. 

niewłaściwym składem gatunkowym drze-
wostanów oraz obniżoną ich odpornością 
na negatywne wpływy czynników zewnętrz-
nych na las. 

Uzyskane przez Profesora Magnu-
skiego wyniki badań były weryfi kowane 
na przykładzie licznych obiektów doświad-
czalnych. Potwierdzeniem znaczących 
walorów naukowych i praktycznych wymie-
nionych badań było m.in. wprowadzenie 
do Instrukcji Urządzania Lasu w  2003  r., 
opracowanej przez Profesora i  sprawdzo-
nej na przykładzie Nadleśnictwa Doświad-
czalnego Siemienice, nowatorskiej kategorii 
gospodarstwa specjalnego o nazwie „gospo-
darstwo przebudowy”. 

Znaczenie tej koncepcji trudno przecenić 
z uwagi na nasilające się klęski przyrodnicze 
w  lasach i związane z  tym potrzeby przebu-
dowy wrażliwych na te zjawiska, licznych 
monokultur drzewostanów iglastych. 

Wyjątkowo bogatymi osiągnięciami 
może poszczycić się Profesor Magnuski 
w  obszarze kształcenia kadry naukowej. 
Wypromował sześciu doktorów, w tym czte-
rech z wyróżnieniem; wykonał recenzje trzy-
nastu rozpraw doktorskich; dwie recenzje 
wydawnicze rozpraw habilitacyjnych; recen-
zje rozpraw i całego dorobku w trzech prze-
wodach habilitacyjnych; opinie całokształtu 
dorobku dwóch osób w  związku z  wnio-
skami o mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego oraz trzech osób w postępowa-
niu o zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. 

Pod Jego kierunkiem prace dyplomowe 
wykonało 76 osób. Recenzował ponad 340 
prac magisterskich z innych pokrewnych spe-
cjalności oraz kilkaset razy przewodniczył 
komisji egzaminu dyplomowego. 

Niezwykle bogatą, wręcz unikalną była 
20-letnia działalność Profesora w  Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w ramach 
której wykonał: 74 opinie dotyczące wnio-
sków o nadanie tytułu naukowego profesora, 
33 stopnia naukowego doktora habilito-
wanego, a pozostałe osiem dotyczyły oceny 
poziomu i prawidłowości przebiegu przewo-
dów doktorskich. 
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Łączna liczba recenzji rozpraw i dorobku 
naukowego pracowników trzech ośrodków 
naukowych leśnictwa w  Polsce wynosiła 99 
pozycji, co jednoznacznie wskazuje na nad-
zwyczaj istotny wpływ Profesora Magnu-
skiego na ilościowy i  jakościowy wzrost 
tytułów i  stopni naukowych w  dziedzinie 
nauk leśnych w kilku ostatnich dekadach. 

W  46-letniej pracy na uczelni Profe-
sor Konrad Magnuski dał się poznać jako 
znakomity nauczyciel akademicki. Zyskał 
powszechny szacunek i  opinię sprawiedli-
wego i  życzliwego dydaktyka i  wzorowego 
wychowawcy młodzieży. W trudnych latach 
stanu wojennego, kiedy pełnił funkcję pro-
dziekana ds. studentów, nie wahał się bronić 
braci studenckiej przed grożącymi jej repre-
sjami za sprzyjanie ruchowi „Solidarność” 
i demonstrowanie postaw patriotycznych. 

Podziwu godna jest także wielokierun-
kowa działalność organizacyjna Profesora, 
zarówno w  murach uczelni, jak i  współpra-
cujących z uczelnią jednostkach naukowych, 
gospodarczych i społecznych. Wielkość i efek-
tywność wykonanych zadań w  ciągu kilku 

dziesięcioleci świadczy o niepospolitych umie-
jętnościach Profesora do łączenia i równowa-
żenia wszelkich sfer zawodowej aktywności. 

Dla ilustracji zaangażowania w  organi-
zacyjną działalność na macierzystej Uczelni 
warto przypomnieć niektóre funkcje peł-
nione przez Profesora: 

 • kierownik Stacji Doświadczalnej Kate-
dry Urządzania Lasu w  Leśnym Zakła-
dzie Doświadczalnym w  Siemianicach 
(1958-1975), 

 • prodziekan (1981-1987) i  dziekan 
(1987-1990) Wydziału Leśnego, 

 • członek Senatu AR (1986-1999), 
 • przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

na Wydziale Leśnym (7-krotnie), 
 • członek Odwoławczej Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 
(1975-1980), 

 • członek Rektorskiej Komisji m.in. ds. 
Studentów (1981-1987) oraz Senackiej 

 • Komisji m.in. ds. Kadr Naukowych 
(1993-1996), 

 • kierownik Katedry Urządzania Lasu 
(1984-2001), 

 • członek Komitetu Redakcyjnego i redak-
tor Działu Leśnictwo Wydawnictw AR 
w Poznaniu (1996-2008), 

 • przewodniczący Rady Naukowej i redak-
tor naczelny serii Silvarum Colen-
darum Ratio et Industria Lignaria 
czasopisma Acta Scientarum Polonarum 
(2002-2008). 

Poza macierzystą Uczelnią działalność organi-
zacyjna Profesora Magnuskiego odznaczała 
się aktywnym udziałem w następujących gre-
miach naukowych: 

 • Centralnej Komisji ds. Stopni i  Tytu-
łów, Sekcja Nauk Biologicznych, Rol-
niczych, Leśnych i  Weterynaryjnych 
(1991-2010), 

 • Polskim Towarzystwie Leśnym (PTL) 
(od 1954 r.), w tym m.in. był przewodni-
czącym Zarządu Oddziału Poznańskiego 
(1979-1985) i członkiem Zarządu Głów-
nego PTL (1985-1991), 

 • Radzie Programowej Sylwana (od 1983 r. 
i nadal),

 • Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk (od 1971 r.), 

Prof. dr hab. inż Stanisław Orzeł, Dziekan Wydziału Leśnego odczytuje łacińską treść pamiątkowego dyplomu
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 • Komitecie Nauk Leśnych PAN 
(1987-2006), 

 • Komisji Nauk Leśnych i  Drzewnych 
PAN (od 1980 r. i nadal), 

 • radach naukowych: Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa (1987-1999), Słowiń-
skiego Parku Narodowego (1988-1991) 
oraz Instytutu Środowiska Rolniczego 
i Leśnego (od 1991 r. i nadal). 

W  aktywnym i  bogatym życiu zawodowym 
Profesor Konrad Magnuski był wielokrot-
nie nagradzany, a do najważniejszych wyróż-
nień należą: 

 • Złoty Krzyż Zasługi, 
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, 
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 

Polski, 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
 • ponad 20 nagród Rektora Akademii Rol-

niczej w Poznaniu, 
 • Nagroda I stopnia Ministra Nauki, Szkol-

nictwa Wyższego i Techniki, 
 • Srebrna i  Złota Odznaka Honorowego 

Członka Polskiego Towarzystwa Leśnego, 
 • Odznaka „Zasłużony dla Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego”, 
 • Kordelas Leśnika Polskiego, 
 • Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu”. 
Ścisłe związki Profesora Konrada Mag-
nuskiego z  Uniwersytetem Rolniczym 
w  Krakowie sięgają lat siedemdziesiątych, 
a  rozpoczęło je zainicjowanie i  zorganizo-
wanie przez Niego Ogólnopolskiego Rajdu 
Leśników z Poznania, Krakowa i Warszawy, 
łączącego cele turystyczne, naukowe i  inte-
gracyjne. 

Na niwie naukowej znaczącą współpracę 
z  Wydziałem Leśnym w  Krakowie podjął 
Profesor w  ramach międzynarodowego pol-
sko-czechosłowackiego projektu badawczego 
(1986-1990) Kompleksowe zagospodarowa-
nie lasów. Uczelnią koordynującą z  polskiej 
strony była wówczas Akademia Rolnicza 
w  Krakowie, a  koordynatorem doc. dr inż. 
Roman Rieger z  Wydziału Leśnego. Pro-
fesor Magnuski pełnił w tym projekcie rolę 
kierownika jednego z trzech tematów badaw-

czych wykonywanych przez Katedrę Urzą-
dzania Lasu i Dendrometrii AR w Poznaniu. 

Od lat, a  zwłaszcza gdy objął kierowni-
ctwo Katedry Urządzania Lasu, patronował 
nawiązywaniu kontaktów i ściślejszej współ-
pracy między pracownikami bratnich Katedr 
Urządzania Lasu w  Krakowie, Poznaniu 
i Warszawie. Aktywnie wspierał międzykate-
dralne seminaria służące wymianie poglądów 
na temat aktualnych problemów urządza-
nia lasu w świetle nowej polityki leśnej pań-
stwa oraz doskonalenia programów studiów, 
stosownie do aktualnego poziomu wiedzy 
i  wymogów nowoczesnego gospodarowania 
zasobami leśnymi. 

Imponujący jest udział Profesora Magnu-
skiego w awansach naukowych pracowników 
Wydziału Leśnego w  Krakowie. W  okresie 
pracy w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu-
łów opiniował efektywnie 14 wniosków 
o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 
leśnych oraz 13 wniosków o  zatwierdzenie 
stopnia doktora habilitowanego. Wykonał 
ponadto jedną recenzję do wniosku o zatrud-
nienie na stanowisku profesora zwyczajnego, 
jedną recenzję rozprawy doktorskiej, recen-
zję wydawniczą rozprawy habilitacyjnej oraz 
recenzję całokształtu dorobku i  rozprawy 
w jednym przewodzie habilitacyjnym. 

Był także recenzentem wydanego w Kate-
drze Urządzania Lasu skryptu Inwentaryzacja 
lasu oraz brał udział w zespole do przygoto-
wania wniosków w  postępowaniu o  nada-
nie stopnia dr hab. jednemu z pracowników 
Wydziału Leśnego w Krakowie. 

Hołd składany dzisiaj Profesorowi Kon-
radowi Magnuskiemu jest także wyrazem 
wdzięczności dla Jego macierzystej Uczelni, 
bez pomocy której reaktywowanie Wydziału 
Leśnego w 1963 r. byłoby znacznie trudniej-
sze. Zręby, odbudowywanych po dziewięciu 
latach przerwy, studiów leśnych w Krakowie 
tworzyli wraz z kadrą naukową krakowskiego 
oddziału PAN i Instytutu Badawczego Leśni-
ctwa właśnie przeniesieni na grunt krakow-
ski naukowcy z  Poznania. Byli wśród nich 
prof. Kamil Rogaliński, pełniący w  latach 
1964-1965 funkcję dziekana Wydziału Leś-
nego, prof. Stanisław Domański – dziekan 

Wydziału w latach 1969-1972, prof. Stefan 
Kowalski – dziekan Wydziału trzech kaden-
cji. Do Krakowa trafi li też absolwenci Poznań-
skiej Uczelni: mgr inż. Andrzej Tomek 
– obecnie prof. Uniwersytetu Rolniczego, 
mgr inż. Jerzy Lesiński – emerytowany prof. 
Uniwersytetu Rolniczego i mówiący te słowa. 

Silne związki między poznańskim 
i  krakowskim środowiskiem naukowym 
przetrwały próbę czasu. Wydział Leśny 
w  Poznaniu wspierał rozwój bratniego Kra-
kowskiego Wydziału nie tylko na początku 
odbudowywanej tożsamości, kiedy to umoż-
liwił awanse naukowe kilku pracowni-
kom z Krakowa, m.in. doktorat i habilitację 
prof. Bolesława Rutkowskiego, wybitnego 
naukowca z zakresu urządzania lasu, później-
szego dziekana Wydziału pięciu kadencji, ale 
także w  trudnym dla krakowskich studiów 
leśnych okresie przełomu lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy 
w związku z przedwczesną śmiercią kilku pro-
fesorów Rada Wydziału utraciła prawa habili-
tacyjne. W tym czasie poznański i warszawski 
Wydział Leśny przeprowadził kilka przewo-
dów habilitacyjnych i postępowań o nadanie 
tytułu profesora nauk leśnych pracowników 
z krakowskiego Wydziału. 

Na wniosek Rady Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie opinie o dorobku nauko-
wym, dydaktycznym i organizacyjnym prof. 
dr. hab. Konrada Magnuskiego przy-
gotowali: prof. dr hab. Tomasz Borecki 
z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. 
dr hab. Andrzej Klocek z Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa w Sękocinie Starym. 

Obydwaj Recenzenci zgodnie wysoko 
ocenili dorobek naukowy, dydaktyczny 
i  organizacyjny Kandydata, Jego aktywną 
współpracę z Uniwersytetem Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w  Krakowie, a  zwłaszcza 
wkład w  rozwój kadry naukowej i  poparli 
wniosek o  nadanie profesorowi dokto-
rowi habilitowanemu Konradowi Mag-
nuskiemu tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie. 
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Magnifi cencjo Rektorze
Dostojny Senacie
Szanowni Państwo

O  lesie, jego różnorodności biologicznej 
i  znaczeniu dla ludzkości można mówić 
nieskończenie. W  swoim krótkim wystą-
pieniu przedstawię tylko zarys określonej 
tytułem problematyki. 

Słowo las, choć wszystkim dobrze znane, 
dla każdego może być znaczeniowo różne, 
ze względu na wielość bogactwa przyrodni-
czego. Powszechnie mówi się, że las to obszar 
pokryty roślinnością – drzewami, krzewami 
oraz runem leśnym, a także miejsce żyjących 
tam różnych ilościowo i jakościowo zwierząt. 
I  choć to dość uproszczone określenie lasu, 
wyrażające w  istocie rzeczy wizualny jego 
obraz, to w potocznym użyciu jest do przyję-
cia. Natomiast w rozumieniu przyrodniczym 
las to najbardziej skomplikowany ze wszyst-
kich ekosystemów lądowych, w  którym 
współżyją tworząc biocenozę różne organi-
zmy roślinne i zwierzęce, z wyraźnie dominu-
jącym udziałem drzew rosnących w zwarciu 
i odgrywających w nim rolę głównych edyfi -
katorów, czyli gatunków budujących, mają-
cych szczególnie duży wpływ na stosunki 
ekologiczne w fi tocenozie. Z kolei w pojęciu 
społeczno-gospodarczym las stanowi ważny 
składnik majątku narodowego, wyrażający 
się racjonalną produkcją surowca drzewnego 
i innych użytków ubocznych oraz pełnieniem 
wielu różnych, korzystnych użyteczności dla 
społeczeństwa. 

Lasy są jednym z  nielicznych odnawial-
nych zasobów przyrody. W  porównaniu do 
innych dóbr, jak np. ropa naft owa, węgiel 

kamienny, czy rudy żelaza, które zalegają 
w głębi skorupy ziemskiej, lasy obrazują naj-
bogatsze, najpiękniejsze, a  przy tym najbar-
dziej bezbronne skarby na zewnętrznej jej 
warstwie. Są bowiem narażane na różne klę-
ski żywiołowe, gradacje owadów, skażenia 
zanieczyszczeniami powietrza atmosferycz-
nego, a także niekiedy bezmyślną i beztroską, 
szkodliwą działalność człowieka. 

Historia powstawania życia na Ziemi 
liczy wiele miliardów lat. W okresie tym miały 
miejsce różne, niekiedy bardzo gwałtowne 
procesy i  zmiany, często o charakterze kata-
klizmów. Wyrażały się one powstawaniem 
oraz zanikaniem lądów, mórz i gór, skrajnymi 
zmianami warunków klimatycznych, poja-
wianiem się i  znikaniem różnych gatunków 
mikroorganizmów, roślin, grzybów, zwie-
rząt oraz drzew i  całych zespołów leśnych. 
Przeobrażenia te obrazuje się zwykle na tle 
trzech er geologicznych, obejmujących okres 
od pierwszego pojawienia się roślin na lądzie 
do czasów współczesnych. Te ery to: paleozo-
iczna, głównie cztery jej okresy: sylur, dewon, 
karbon, perm, od 450 do 230 mln lat temu; 
mezozoiczna z  okresami: trias, jura, kreda, 
od 230 do 53 mln lat temu; kenozoiczna – 
okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd, od 53 mln 
lat do czasów współczesnych. 

Z  badań wynika, że era paleozoiczna – 
okres sylur jest zwiastunem życia na Ziemi. 
Wówczas to zaczęły wkraczać na ląd pierw-
sze w  historii świata rośliny, którymi były 
głównie widłakopodobne i skrzypopodobne, 
zasiedlające tereny bagienne. W  dewonie 
i  karbonie zaczęła się intensywna ekspansja 
roślin drzewiastych. Gatunkami pierwszych 
lasów były drzewokształtne paprocie (około 

czterdziestometrowej wysokości) z  pełnymi 
wdzięku gałęziami, zbliżone podobieństwem 
do palm. Ponadto zaczęły wzbogacać skład 
gatunkowy ówczesnych lasów drzewokształ-
tne skrzypy i widłaki, które nie miały jeszcze 
dość wyraźnie wykształconych liści i  kwia-
tów. Należy równocześnie zwrócić uwagę, że 
w porównaniu do bujnej już roślinności, świat 
zwierząt w  owym okresie był bardzo ubogi. 
Jednak większość tych lasotwórczych gatun-
ków drzew wyginęła już w erze paleozoicznej, 
a  reszta w  kolejnej, tj. mezozoicznej. Przy-
czyny to głównie kataklizmy klimatyczne, 
a zwłaszcza bardzo silne niszczące huragany 
oraz powodzie. Należy jednak z  całą mocą 
podkreślić, że lasy karbońskie, które były 
sensu stricto pierwszymi lasami na Ziemi, 
dostarczyły wielkiego dobra na rzecz przy-
szłej społeczności ludzkiej. Stanowił je suro-
wiec drzewny, z  którego we wnętrzu Ziemi 
ukształtowały się bogate i  niezwykle cenne 
dla rozwoju świata pokłady węgla kamien-
nego, również i tego, który jest wydobywany 
w naszych kopalniach. 

W erze mezozoicznej nastąpiła znacząco 
korzystna poprawa warunków klimatycz-
nych. W  ich efekcie roślinność wszystkich 
szerokości geografi cznych otrzymała jedno-
rodny tropikalny charakter, co dało począ-
tek występowania na naszej planecie lasów 
iglastych (okres triasu). Lata tej ery to rów-
nież początek trwającej na naszym globie 
do dziś ekspansji lasów liściastych (okres 
jury). Należy jednak podkreślić, że skład 
gatunkowy tamtych lasów był zupełnie 
inny od lasów powstałych w  erze kenozo-
icznej, w  tym także współczesnych. Wów-
czas dominowały sekwoje, cyprysy, paprocie 

Las – bogactwo dóbr natury 
i wartości kulturowych
Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Konrada Magnuskiego, doktora honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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drzewiaste i  miłorzęby. Godne podkreśle-
nia jest również i to, że w erze mezozoicznej 
zaczęły pojawiać się na naszej planecie gady, 
dinozaury oraz olbrzymie jaszczury. Jednak 
ten bogaty świat roślin i zwierząt zaczął ule-
gać kolejnym zmianom. Dla nas szczególnie 
interesujące są te, które miały miejsce w erze 
kenozoicznej na dzisiejszym obszarze Polski. 
W okresie trzeciorzędu, czyli starszej części 
ery, powstawały na terenie Polski Karpaty 
(z Tatrami i pofałdowanym obszarem Beski-
dów), a  na Podkarpaciu nagromadziły się 
złoża ropy naft owej i soli. Zaistniało również 
Morze Bałtyckie. Na obszarze naszego kraju 
występowała wówczas jeszcze bujna i  uroz-
maicona pod względem gatunkowym roślin-
ność drzewiasta o  charakterze tropikalnym 
i  subtropikalnym (cyprysy, sekwoje, wielkie 
jałowce), choć zmieniające się warunki kli-
matyczne powodowały jej ustępowanie na 
rzecz gatunków nowych, takich jak: dąb, 
lipa, brzoza czy eukaliptus. Brzegi Bałtyku 
pokrywały początkowo palmy tropikalne, 

mające w sąsiedztwie sosnę o bogatych właś-
ciwościach, dostarczającą morzu surowce do 
wytwarzania cennego bursztynu. W tym cza-
sie na północy kontynentu europejskiego 
przeważały gatunki iglaste: sosna, świerk, 
jodła, cyprysy, ale towarzyszyły im również 
wspomniane gatunki liściaste. W  lasach 
i poza nimi zaczęło pojawiać się także boga-
ctwo różnych zwierząt. Wszystko to sprawiło, 
że obraz przyrody stawał się coraz bardziej 
zbliżony do wizerunku lasów współczesnych. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że 
w wyniku tych licznych nieustających zmian 
i  przeobrażeń, lasy trzeciorzędu ery keno-
zoicznej pozostawiły po sobie cenny dar dla 
ludzkości w postaci złóż węgla brunatnego. 
Przykładem z naszego podwórka jest węgiel 
brunatny Zagłębia Turoszowskiego, którego 
złoża ukształtowały się głównie z gatunków 
iglastych (cyprysy, sekwoje, jałowce). 

Drugi okres ery kenozoicznej, czyli czwar-
torzęd, jest najkrótszy ze wszystkich na jakie 
przyjęto dzielić omawiane ery geologiczne. 

Liczy bowiem zaledwie 1 milion lat i trwa do 
czasów współczesnych. Jest on równocześnie 
szczególnie istotny dla lasów świata, głów-
nie ze względu na dwa zaistniałe zdarzenia. 
Pierwsze, to pojawienie się na Ziemi czło-
wieka. Drugim natomiast było nastanie epoki 
lodowcowej i w konsekwencji znaczne ochło-
dzenie klimatu, a  także zlodowacenie części 
powierzchni naszego globu. W wyniku tego 
lodowcowego kataklizmu wyginęły wszyst-
kie rośliny, w tym ciepłolubne gatunki drzew 
oraz zwierzęta wrażliwe na niskie tempera-
tury. Nie mogło to jednak trwać wiecznie. 
Trzeba było czekać jednak kilka dziesiątków 
tysięcy lat na kolejne zmiany klimatyczne, 
tym razem powolnego ocieplania, co zmu-
szało lodowiec do stopniowego wycofywania 
się. Na odkrytej powierzchni lądowej, choć 
zdewastowanej, zaczęły pojawiać się rośliny 
i zwierzęta, które przetrwały poza zasięgiem 
lodowca. Powracał także las, co objawiało się 
rozprzestrzenianiem z  południa na wschód 
gatunków liściastych (brzoza, lipa, dąb, 

Pamiątkowy obraz przekazany przez prof. Konrada Magnuskiego społeczności Uniwersytetu Rolniczego
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jesion, topola, grab, buk) oraz z północnego 
wschodu w naszym kierunku gatunków igla-
stych (sosna świerk, jodła, modrzew). Ta nie-
spotykana dotąd wędrówka roślin objęła 
również świat zwierząt, dając początek trwa-
jącemu po dzisiejsze czasy kształtowaniu 
i stabilizacji składu gatunkowego i struktury 
formacji leśnych w  poszczególnych strefach 
obszaru ziemskiego. 

Las zawsze był związany z  człowiekiem, 
choć jest tworem przyrody znacznie star-
szym od rodzaju ludzkiego. Żadna z istnieją-
cych cywilizacji ludzkich nie potrafi ła obejść 
się bez lasu, jego dóbr i użyteczności. Ale jeśli 
zdarzyło się, że nie umiała korzystać z  tych 
różnorodnych bogactw w  sposób zapew-
niający zachowanie lasów, to niekiedy wraz 
z nimi ginęła. Regiony gdzie lasy nieracjonal-
nie wykorzystywane wyginęły, to np. obszar 
Sahary, pas kamiennych pustyń – od pustyni 
Gobi przez Turkiestan, Iran, Irak po Synaj, 
strefa Syrii i Palestyny. Ginącymi i to głównie 
przez spowodowaną wylesieniami dewastację 
środowiska przyrodniczego były m.in. cywili-
zacje: Sumerii, Babilonu i Asyrii. 

Znaczenie lasu, choć zmieniało się w cza-
sie i  przestrzeni, zawsze jest bardzo wielkie, 
a  historia człowieka z  lasem stara, skompli-
kowana, pełna zmagań, walki, ale i  solidar-
nego współdziałania. Przed tysiącami lat las 
był dla człowieka środowiskiem życia i całym 
jego światem. Dawał mu schronienie przed 
chłodem, deszczem i wrogiem. Żywił go mię-
sem dzikich zwierząt, owocami, orzechami, 
pędami i  korzeniami oraz miodem z  barci. 
Oblekał w skóry zdzierane ze zwierząt, obu-
wał również w skóry lub w łyko drzew. Także 
broń w  postaci pałki, maczugi i  oszczepu 
pochodziła z lasu. Spalając drewno człowiek 
ogrzewał się i warzył pożywienie. 

Z  upływem czasu człowiek zaczął stop-
niowo polepszać swoje trudne warunki 
życiowe i uniezależniać swoją egzystencję od 
uciążliwego i niebezpiecznego łowienia zwie-
rzyny, rybołówstwa i  leśnego zbieractwa. To 
uniezależnienie było jednak bardzo długim 
procesem, zanim zaistniały warunki, w  któ-
rych mógłby we własnym zakresie wytwarzać 
wszystko co jest niezbędne do życia. Cho-

dziło głównie o nauczenie się uprawy roślin 
oraz chów zwierząt gospodarskich. W końco-
wym okresie p.n.e. przywędrowały do Europy 
środkowej plemiona, które znały już m.in. 
dzikie gatunki zbóż, bób, soczewicę, bydło, 
świnie, kozy i owce. Aby móc jednak rozwi-
nąć uprawę roślin i  chów zwierząt musiały 
mieć grunty uprawne. Uzyskiwano je usuwa-
jąc las siekierą i ogniem z najbardziej urodzaj-
nych gleb. Procesom zamiany lasów na grunty 
przeznaczone pod uprawę roślin sprzyjał 
również rozwijający się masowo chów zwie-
rząt gospodarskich. Bydło, owce, kozy i świ-
nie przebywały zarówno latem, jak i  zimą 
w lesie. Skutki dla lasu identyczne jak od sie-
kiery i ognia. 

Okres od początku naszej ery charaktery-
zuje postępujący proces wykorzystywania lasu 
głównie do dwóch celów. Pierwszy sprowa-
dza się do zmiany gruntów leśnych na grunty 
rolne. Drugi to stale zwiększająca się różno-
rodność wykorzystywania surowca drzew-
nego, głównie do budowy okrętów, budowy 
i  rozbudowy miast, wsi, dróg, mostów oraz 
obiektów i urządzeń obronnych. I choć okres 
ten, ze względu na duże zużycie drewna, 
określa się często mianem epoki drewnianej, 
wyżej cenione były pozyskiwane w tym czasie 
owoce leśne, trawy i zioła leśne, miód i wosk, 
żywica sosnowa i  łyko z  drzew lipowych. 
Na przykład wartość samego tylko leśnego 
miodu osiągnęła wówczas połowę wartości 
wszystkich produktów uzyskiwanych z  lasu. 
Wynikało to stąd, że drewno występowało 
wtedy jeszcze w nadmiarze, brakowało nato-
miast jedzenia, ludzie cierpieli głód. Las był 
więc przede wszystkim dostarczycielem żyw-
ności i  wraz z  niewielkim wówczas areałem 
gruntów uprawnych stanowił materialną 
podstawę istnienia ówczesnych społeczeństw. 
Był również żywicielem zwierząt gospodar-
skich, głównie świń. Żołędzie i bukiew przez 
wiele wieków stanowiły ich pokarm. I tak np. 
w  nasiennych latach można było w  lasach 
dębowych i bukowych, na powierzchni 6 000 
ha chować około 20 000 sztuk świń, dostar-
czających mięsa i słoniny dla ludzi. 

Człowiek, nawet po wyjściu z lasu, często 
do niego wracał, aby zdobywać pożywienie, 

opał, budulec, zioła lecznicze lub chronić się 
przed wrogami. Z ludzkich domostw zawsze 
drogi prowadziły do lasu. Nasi przodkowie 
nie tylko cenili las za jego dary, tajemniczość 
i witalność (powracanie na tereny, z których 
został wyparty), ale czcili również nierzadko 
poszczególne drzewa uważając, że zawie-
rają elementy boskości, gdyż wyciągają swe 
ramiona (gałęzie) ku niebu. 

Las, stanowiący kolebkę ludzkości i naszej 
kultury miał istotny wpływ na osiągnięcie 
istniejącego poziomu życia gospodarczego 
w  całym cywilizowanym świecie. Jego zna-
czenie i rola choć zmieniały się nieustannie, 
zawsze jednak były dla rozwoju materialnego 
i  kulturalnego społeczeństwa bardzo wiel-
kie. Biografi a lasów pierwotnych p.n.e. była 
na całym globie bardzo podobna, ale istotnie 
różniąca się od lasów dzisiejszych. 

Polska, podobnie jak inne kraje, przecho-
dziła w sposobie traktowania lasów trzy etapy. 
Pierwszy, związany z  początkiem rozwoju 
gospodarczego, wyróżniający się dużą lesistoś-
cią i małym zaludnieniem. Wówczas nadmiar 
lasu w stosunku do potrzeb ówczesnego spo-
łeczeństwa był przeszkodą w  rozwoju kraju, 
traktowano go więc wrogo, niszcząc ogniem 
i wycinką dla pozyskania gruntów uprawnych. 
W drugim etapie, w miarę wzrostu liczby lud-
ności i rozwoju cywilizacji, ustalił się pewien 
stan równowagi między lasem a terenami pod 
uprawę rolną. Las nie stanowił przeszkody 
w  gospodarczym rozwoju kraju i  zaspakajał 
wszystkie potrzeby ludności. Z kolei w  trze-
cim etapie las wyparty przez rolnictwo znalazł 
się w stadium regresji, z trudem zaspakajając 
rosnące zapotrzebowanie ludności na drewno 
i inne produkty oraz świadczenia leśne, wpły-
wające na jakość życia. 

W  czasach przedhistorycznych i  na 
początku naszych dziejów (doba piastow-
ska), gdy tworzyła się państwowość, las stano-
wił tło, na którym kształtowały się stosunki 
gospodarcze i polityczne. W kolejnych okre-
sach rozwoju cywilizacyjnego kraju nastę-
pował dalszy systematyczny ubytek lasów. 
Doprowadziło to do tego, że lesistość Króle-
stwa Polskiego w 1850 r. wynosiła już tylko 
30 proc. , a w 1890 r. – 20 proc. powierzchni. 
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Polska międzywojenna w  chwili odzyskania 
niepodległości (1918 r.) miała w swoich gra-
nicach około 9 mln ha lasów, zajmujących 
23 proc. powierzchni kraju. Natomiast lesi-
stość Polski w  nowo określanych granicach 
po drugiej wojnie światowej (1945 r.) wyno-
siła około 21 proc. Obecnie (2010 r.), lasami 
pokryte jest 29,2 proc. powierzchni kraju. 

Jakie zatem funkcje spełniają współcześ-
nie nasze lasy? Najstarszym, a przy tym naj-
prostszym jest podział ich na dwie grupy: 
funkcje gospodarcze oraz funkcje socjalne 
(ochronne i  rekreacyjne). Dzięki gospodar-
czym funkcjom lasu powstają użyteczności 
związane z  produkcją surowca drzewnego 
i  użytków ubocznych. Do ważniejszych 
z  grupy gospodarczych zalicza się funkcje: 
majątkowe, surowcowe i dochodowe. 

Grunty leśne i  drzewostany przedsta-
wiają niezwykle ważny składnik majątku 
narodowego. Według badań z  końca ubie-
głego wieku, wartość drzewostanów lasów 
polskich stanowiła ponad 25 proc. ówczes-
nej wartości wszystkich fabryk, budynków, 
budowli, maszyn i  urządzeń, jakimi dyspo-
nował nasz kraj. 

Las dostarczał, i nadal to czyni, różnych 
surowców, które warunkują rozwój wielu 
gałęzi przemysłu o podstawowym znaczeniu 
dla kraju, jak: budownictwo, górnictwo, prze-
mysł meblarski, celulozowo-papierniczy i in. 
Najważniejszym surowcem pozostaje nadal 

drewno. Z tego surowca wytwarza się bowiem 
ponad 40  tys. produktów i  liczba ta, mimo 
różnych wyrobów zastępczych, stale wzrasta. 
Dla porównania warto wspomnieć, że wiel-
kość drewna pozyskiwanego przeciętnie rocz-
nie w lasach Polski jest równa w przybliżeniu 
sumarycznej masie przeciętnych rocznych 
zbiorów czterech zbóż (pszenica, żyto, jęcz-
mień, owies) naszego rolnictwa. 

Dochodowe funkcje lasu wyrażają się 
wnoszeniem określonego wkładu w  wytwa-
rzanie dochodu narodowego, od którego 
wielkości zależy poziom dobrobytu społe-
czeństwa i możliwości rozwoju naszego kraju. 
Należy jednak przy tym wyraźnie podkreślić, 
że wkład ten oblicza się wyłącznie na pod-
stawie tych produktów materialnych, które 
zostały bezpośrednio wytworzone w gospo-
darstwie leśnym i sprzedane w formie towaru. 
Pomija się natomiast wpływ lasu na wzrost 
produkcji materialnej innych działów gospo-
darki narodowej (rolnictwo, transport, han-
del i  aprowizacja), a  także wszelkie usługi 
socjalne dostarczane przez las. 

Co zatem obejmują te świadczenia 
socjalne, zwane również pozaprodukcyjnymi. 
Przez socjalne funkcje powszechnie rozumie 
się rodzaje użyteczności lasu, które współde-
cydują o jakości środowiska przyrodniczego, 
a  także warunkach życia ludności zamiesz-
kującej dane środowisko. Spośród bardzo 
wielu różnych funkcji, przynajmniej kilka 

zasługuje na wzmiankowanie. Istotną jest 
np. regulacja gospodarki wodnej. Woda staje 
się generalnie towarem coraz bardziej defi -
cytowym. Sprawia to, że korzystne oddzia-
ływanie lasu na gospodarkę wodną będzie 
coraz bardziej znaczące. Lasy bowiem m.in. 
wychwytują za pośrednictwem liści, igliwia 
i gałęzi zapasy wilgoci zawartej w powietrzu 
atmosferycznym, która skroplona spływa po 
korze do gleby. Szczególne znaczenie lasu dla 
ochrony wód wynika z właściwości gleby leś-
nej. Ta bowiem, wraz ze swą warstwą ściółki 
i humusu wyjątkowo łatwo chłonie i maga-
zynuje wodę. Stąd regiony lesiste charak-
teryzują się równomierniejszą wydajnością 
źródlisk oraz spływem wód. Sprawia to, że 
obchodzą się one często bez zapór wodnych 
i  innych budowli, których zadaniem jest 
wyrównanie poziomu intensywności spływu 
i  obfi tości wód. Ponadto las przeciwdziała 
zanieczyszczeniu wód, będąc naturalnym, 
niezastąpionym filtrem wody źródlanej. 
Wielkie obszary gruntów pokrytych drze-
wostanami nie są również skażane pestycy-
dami i nawozami sztucznymi. Nie tylko więc 
niezatruwana jest tam woda gruntowa, ale 
zatrzymywane są wszelkie obce substancje 
pochodzące z  terenów pozaleśnych. Bada-
nia z  tego zakresu wykazują, że las liściasty 
o powierzchni 10  tys. hektarów zatrzymuje 
i  następnie oddaje do środowiska 500  tys. 
metrów sześciennych wody – chroni przed 
erozją i powodzią. 

Kolejną ważną z  tej grupy funkcji jest 
ochrona przed negatywnymi skutkami 
cywilizacji przemysłowej. Olbrzymie prze-
strzenne powierzchnie tworzone przez liście, 
igły i  gałęzie drzew leśnych stwarzają moż-
liwość wychwytywania różnego rodzaju 
substancji z otaczającego środowiska, nano-
szonych przez ciągły ruch powietrza atmo-
sferycznego. Jeden hektar boru sosnowego 
dysponując 70 do 150 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni pochłaniającej, wyła-
puje od 150 do 200 ton rocznie dwutlenku 
węgla, zmniejsza jego stężenie, dostarcza 
tlenu, czyli dostosowuje powietrze atmo-
sferyczne do potrzeb człowieka, w rejonach 
przemysłowych. Drzewa mogą tę funkcję 

Przygotowanie do zasadzenia pamiątkowego dębu
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spełniać nieustannie przez całe swoje życie, 
pod warunkiem, że nie są przeciążone nad-
mierną ich ilością, gdyż wówczas zaczynają 
chorować i las pomału zamiera. 

Znaczącą jest funkcja ochrona przed klę-
skami żywiołowymi. Dotyczy ona zwłaszcza 
obszarów górskich i  podgórskich, gdzie las 
chroni ludność, grunty, budynki i  budowle 
przed lawinami, osuwiskami, piargami oraz 
wylewami potoków. W sytuacjach tych róż-
nych żywiołów las przejmuje ich pierwsze 
uderzenia i napór. Czasami jednak sam przy 
tym ulega zniszczeniu. 

Szczególnie ważną funkcją jest ochrona 
przyrody. Las stanowi bowiem najbogat-
szą ostoję różnorodności biologicznej roślin 
i zwierząt, a często jest jedynym siedliskiem 
niektórych gatunków. Ochrona przyrody 
w  skali kraju wyraża się wyodrębnianiem 
specjalnych obiektów chronionych (Parki 
narodowe, Rezerwaty przyrody, Rezerwaty 
biosfery, Pomniki przyrody, Obszary chro-
nionego krajobrazu, Parki krajobrazowe), 
których zasadniczą częścią składową lub 
głównym miejscem występowania jest las. 
Niezależnie od tego dla każdego nadleśni-
ctwa, które prowadzi gospodarkę leśną zgod-
nie z  Planem urządzenia lasu, jako odrębny 
dokument opracowuje się Program ochrony 
przyrody w  nadleśnictwie, uwzględniający 
wytyczne miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, studium zagospoda-
rowania przestrzennego województwa oraz 
koncepcję polityki przestrzennego zagospo-
darowania kraju. 

Wymieniając różne funkcje socjalne lasu 
nie sposób pominąć jego znaczenia i wartości 
dla rekreacji i wypoczynku. Las wywiera naj-
korzystniejszy ze wszystkich środowisk pozy-
tywny wpływ na organizm człowieka, poprzez 
zwiększanie jego witalności i  poprawę zdro-
wia. Oto kilka pozytywnych cech lasu potwier-
dzających te fakty: w  1 metrze sześciennym 

powietrza leśnego jest 46-70 razy mniej orga-
nizmów chorobotwórczych niż w  powie-
trzu miejskim; lasy oczyszczają powietrze, 
i tak w ciągu okresu wegetacyjnego 1 ha boru 
świerkowego zatrzymuje około 30 ton pyłów, 
a 1 ha lasu bukowego ponad 65 ton; drzewa 

wydzielają do atmosfery substancje bakterio-
bójcze – fi toncydy, oddziałujące jako anty-
biotyki (fi toncydy sosny leczą gruźlicę, jodły 
dyft eryt, a dębu zabijają bakterie dyzenterii); 
las obniża poziom hałasu, np.  150-metrowa 
ściana lasu liściastego zmniejsza siłę dźwięków 
o 18-25 decybeli. 

Szczególny rodzaj funkcji spełnianych 
przez las dotyczy jego wartości kulturo-
wych. Od najdawniejszych czasów piękno 
tworzonego przez las środowiska przyrod-
niczego miało wpływ na szeroką twórczość 
artystyczną. Opisywali je tacy mistrzowie 
pióra, jak m.in. Kochanowski, Mickiewicz, 
Słowacki, Sienkiewicz i  Tuwim, a  w  malar-
stwie wykorzystywali np. Kossak, Chełmoń-
ski czy Wyczółkowski. Był też przedmiotem 
zainteresowania rzeźbiarzy, muzyków i  foto-
grafi ków. Las jako źródło inspiracji twór-
czej w kulturze i sztuce został bardzo szeroko 
i pięknie oddany w wielu różnych wydawni-
ctwach książkowych. Dzieła te uzmysławiają, 
że twórczość artystyczna oparta na pięk-
nie natury, jako jedna z  form kształtowania 
świata, jest jednocześnie działaniem humani-
zującym nasze środowisko życiowe. Wykazują 
ponadto, że przyroda, w tym głównie las, był 
dla całej plejady tych różnych twórców nie 
tylko motywem i tłem, ale także treścią prze-
żyć artystycznych i duchowych. 

Systematyczne wzrastanie w  czasach 
współczesnych znaczenia tych różnych funk-
cji lasu dla życia i rozwoju społeczeństwa skła-
nia do refl eksji czy można tak bezgranicznie 
na nie liczyć i czy rzeczywiście są one w stanie 
to robić. Znane nam i przekazywane z poko-
lenia na pokolenia powiedzenie: nie było nas 
– był las, nie będzie nas – będzie las, zatra-
ciło już swą aktualność. I  naszą powinnoś-
cią jest powiedzieć społeczeństwu tę gorzką 
prawdę o  systematycznym zmniejszaniu się 
zasobów leśnych i  wynikających stąd groź-
nych następstw dla naszej cywilizacji. Fakty 
są bowiem takie, że w skali globalnej notuje 
się coraz szybszy wzrost ludności świata 
(od 1 mld w 1800 r. do ponad 8 mld w roku 
2010) i  równocześnie gwałtowne kurczenie 
się zasobów leśnych. Tylko w ciągu ostatnich 
50 lat powierzchnia lasów świata zmniejszyła 

się o  ponad 25 proc. (nadmierne wyręby, 
wylesienia, zamieranie lasów). 

W  naszym kraju zagrożenia dla stanu 
lasów mają nieco inny charakter. Nie stosuje 
się bowiem nadmiernych wyrębów i wylesień, 
poza sporadycznymi na niewielką skalę przy-
padkami podyktowanymi względami infra-
strukturalnymi. Równocześnie zwiększa się 
powierzchnia lasów w  wyniku zalesień sła-
bej jakości gruntów wyłączonych z produkcji 
rolniczej oraz rekultywowanych nieużytków. 
Utrzymuje się jednak, z  niewielką tenden-
cją spadkową, występowanie szkód leśnych 
powodowanych zanieczyszczeniami powie-
trza, wody i gleby. Notuje się natomiast spore 
szkody powstałe w  następstwie różnych zja-
wisk klimatycznych, szkodliwych owadów 
i grzybów. Poważnym czynnikiem niszczącym 
lasy są pożary. Według ofi cjalnych danych z lat 
2000-2010 ich liczba w naszym kraju wynio-
sła 105 134, czyli średnio 9 558 pożarów rocz-
nie. Zniweczyły one w tym okresie 65 780 ha 
lasu, to jest średnio rocznie 5  980 ha. Naj-
bardziej przykre jest to, że 48 proc. pożarów 
to wynik podpaleń, a 36 proc. nieostrożność 
osób dorosłych. Kolejną plagą jest nagminne 
wywożenie do lasu różnego rodzaju śmieci, 
w tym toksycznych substancji płynnych i syp-
kich, zatruwających środowisko przyrodnicze. 
Usunięcie z lasu tylko tego co da się podnieść, 
to rocznie około 145  tys. metrów sześcien-
nych, a koszty związane z uprzątnięciem prze-
kraczają 20 mln zł. 

Godne uwagi jest to, że las – mimo ogromu 
świadczeń na rzecz cywilizacji, miał do nie-
dawna jeszcze tyle siły żywotnej, że bez pomocy 
z  zewnątrz potrafi ł utrzymać swoje istnienie. 
Jednakże ostatnie dziesięciolecia przyniosły na 
tyle niekorzystne zmiany, że jeżeli nie podejmie 
się radykalnych i  skutecznych środków jego 
ochrony, może dojść do łańcuchowego procesu 
zmian klimatycznych i w następstwie globalnej 
katastrofy ekologicznej, groźnej w nieobliczal-
nych skutkach dla naszej cywilizacji. Konieczne 
staje się więc ugruntowanie w  świadomo-
ści ludzi tej nieustannie istniejącej prawdy, że 
z  lasem jest podobnie jak ze zdrowiem. Zdro-
wie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko 
jest niczym. 
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XII Festiwal Nauki w Krakowie 
Kraków, 9-12 maja 2012 r. 

Intensywne przygotowania do święta nauki 
rozpoczęły się już jesienią ubiegłego roku. 
Na regularnie odbywających się zebra-
niach przedstawicieli poszczególnych orga-
nizatorów omawiano bardzo szczegółowo 
elementy nie tylko programu, ale też kwestie 
organizacyjne, fi nansowe i logistyczne. Zebra-
nych gościł za każdym razem Uniwersytet 
Rolniczy, który decyzją Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa, po raz drugi pełnił 

rolę głównego organizatora imprezy. Prze-
wodnictwo radzie programowej Festiwalu 
powierzono prof. dr hab. Krystynie Koziec 
Prorektor ds. Nauki i  Współpracy Między-
narodowej UR. Na hasło wybrano triadę 
pojęć Teoria-Poznanie-Doświadczenie, zaś 
patronem ustanowiono Jana Ignacego Łuka-
siewicza, w  związku z  przypadającą w  tym 
roku 190. rocznicą urodzin tego wielkiego 
uczonego. 

14 UCZELNI WYŻSZYCH 

I 9 ZAPROSZONYCH INSTYTUCJI

Festiwal Nauki z racji dwunastoletniej histo-
rii oraz nieustającego rozwoju cieszy się 
wielką popularnością. Przekonują nas o tym 
nie tylko nastrój panujący wśród odbiorców 
imprezy oczekujących niecierpliwie jej roz-
poczęcia, ale też ilość odbieranych wiadomo-
ści, kontaktów telefonicznych czy frekwencja 

Budujemy mosty. Ekspozycja Politechniki Krakowskiej
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w trakcie jego trwania. Rozsławiony jest także 
wśród instytucji, które chcą włączyć się w jego 
organizację. Otrzymaliśmy w tym roku wiele 
zgłoszeń, także z  zagranicy, od osób, które 
chciały przyjechać w  celach poznawczych, 
ale też zaprezentować prowadzone bada-
nia bądź oryginalne doświadczenia. W tego-
roczną organizację zaangażowanych było 14 
uczelni wyższych Krakowa (w  tym po raz 
pierwszy Akademia Ignatianum), 9 instytucji 
zaproszonych: Muzeum Narodowe, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, Ogród Doświadczeń im. 
Stanisława Lema, Instytut Francuski, Austria-
cki Konsulat Generalny, Włoski Instytut Kul-
tury, British Council, Instytut Botaniki im. 
W. Szafera PAN i teatr Groteska. To najlepiej 
potwierdza europejski zasięg Festiwalu Nauki 
w Krakowie. 

PATRONAT HONOROWY

Rangę Festiwalu podkreśla także bardzo 
długa lista osób, które wyraziły wolę objęcia 
święta nauki swoją opieką. Patronat hono-
rowy nad tegorocznym Festiwalem objęli: 
prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego, Jerzy Miller – 
Wojewoda Małopolski, Marek Sowa – Mar-
szałek Województwa Małopolskiego, prof. 
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Kra-
kowa, Kazimierz Barczyk – Przewodni-
czący Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
Bogusław Kośmider – Przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa, prof. Karol Musioł 
– Przewodniczący Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa, Aleksander Pal-
czewski – Małopolski Kurator Oświaty oraz 

Stanisław Sennik – Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. 

KONKURS FILMOWO-NAUKOWY

Pierwsze zakrojone na szeroką skalę wieści 
o  zbliżającym się Festiwalu pojawiły się już 
na przełomie marca i  kwietnia, kiedy ogło-
szono konkurs fi lmowy dla dzieci i  mło-
dzieży o  tytule Nauka i  Światło. Zadaniem 
uczestników było nakręcenie amatorskiego 
fi lmu krótkometrażowego odnoszącego się 
do tematu przewodniego. Sądząc po nade-
słanych pracach interpretacja tego zadania 
była niezwykle różnorodna, często także 
oryginalna, a  nawet zabawna. Ostatecznie 
27  kwietnia podczas obrad Jury przyznano 
trzy nagrody główne i  trzy wyróżnienia 

Festiwalowe namioty na Rynku Głównym
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w trzech kategoriach wiekowych: 10-12 lat, 
13-15 lat oraz 16-17 lat. Nagrody ufundo-
wały fi rma Equimed i Teatr Groteska. Decy-
zją Przewodniczącej Jury prof. Krystyny 
Koziec przyznano dodatkowo specjalne 
wyróżnienia dla trzech osób. 

WYSOKA KULTURA

Festiwal Nauki tradycyjnie opanował pra-
wie cały Kraków biorąc pod uwagę liczbę 
zaangażowanych w  jego organizację jedno-
stek, ich ogromny potencjał i  zakres działa-
nia. W środowy wieczór, 9 maja, Akademia 
Muzyczna zorganizowała koncert inaugu-
racyjny z  udziałem studentów Akademii – 
wystawiono Czarodziejski flet, arcydzieło 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. W  czwar-
tek na Rynku Głównym, prof. dr hab. Janusz 
Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego, 
w  obecności władz wojewódzkich, władz 
miasta, rektorów uczelni, przedstawicieli 

instytucji zaproszonych, sponsorów i innych 
znamienitych gości, dokonał oficjalnego 
otwarcia Festiwalu. W tym samym dniu wrę-
czono dyplomy i  nagrody zwycięzcom kon-
kursu fi lmowego. 

FESTYN NAUKI

Najbardziej rozpoznawalną częścią imprezy 
jest „Festyn Nauki”, od 2005  r. organizo-
wany na Rynku Głównym w Krakowie. Tutaj, 
zarówno dzięki specyfi ce miejsca, warunkom, 
w jakich się odbywa (namioty) oraz bliskiemu 
sąsiedztwu estrady festiwalowej, pokazy mają 
bardziej charakter pikniku naukowego. Tuż 
obok na ul. św. Anny odbywała się część przy-
gotowana przez UJ Collegium Medicum. 
Zainteresowani mieli możliwość bezpłat-
nych konsultacji z  lekarzami oraz zwiedze-
nia Muzeum Katedry Anatomii, Muzeum 
Wydziału Lekarskiego oraz Pracowni histo-
chemicznej Katedry Histologii UJ CM. 

BOGACTWO FORMY I TREŚCI

Rynek Główny i Collegium Medicum to nie-
jedyne miejsca, gdzie zainteresowani mogli 
skorzystać z  bogatej oferty atrakcji festi-
walowych. W  siedzibach uczelni i  instytu-
cji na zaproszonych czekały specjalnie do 
tego powołane zespoły, które przygotowały 
wykłady, warsztaty i  pokazy naukowe, nie-
jednokrotnie z  aktywnym udziałem gości 
z  zagranicy. Rolą głównego organizatora, 
poza szeroko rozumianą koordynacją przy-
gotowań, jest także zapewnienie oryginal-
nych atrakcji. Wśród nich znalazły się w tym 
roku m.in. tramwaj festiwalowy, promujący 
rozpoczynający się Festiwal, w którym poza 
informacją o  Festiwalu, słodkościami czy 
gadżetami festiwalowymi można było otrzy-
mać wstęp na bezpłatny rejs statkiem. Przez 
dwa dni w  programie znalazły się ponadto 
bezpłatne projekcje kinowe fi lmów poświę-
conych postaci Ignacego Łukasiewicza. 

Pomiar ciśnienia i badanie pojemności życiowej płuc cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Na amatorów śpiewu chóralnego cze-
kały z kolei występy wielu zespołów podczas 
Maratonu chóralnego w  Filharmonii Kra-
kowskiej (organizacja Akademia Muzyczna), 
zaś w  ostatni dzień na scenie festiwalowej 
odśpiewano przeboje muzyki rozrywkowej 
również w  aranżacji chóralnej (organizacja 
Chór Uniwersytetu Rolniczego). 

Późnymi wieczorami Akademia Sztuk 
Pięknych zapraszała chętnych na spektaku-
larne pokazy Mappingu na południowej fasa-
dzie Sukiennic. W  czwartkowe popołudnie 
Uniwersytet Jagielloński przedstawił prob-
lematykę biotechnologii, jej obecności i zna-
czenia w  naszym życiu. Festiwal zamknięto 
oficjalnie spektaklem teatralnym Piosenki 
o  miłości na deskach Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej. 

NASZA OFERTA

Uniwersytet Rolniczy gościł w  tym roku 
w  trzech namiotach na Rynku Głównym, 
ponadto w  budynku Jubileuszowym przy 
al. Mickiewicza 24/28 zorganizowano cykl 
wykładów popularno naukowych, a w Biblio-
tece Głównej wystawę poświęconą Ignacemu 
Łukasiewiczowi. W  namiotach festiwalo-
wych zaprezentowały się wszystkie jednostki 
naszej Uczelni, z bardzo różnorodnymi i cie-
kawymi propozycjami prezentacji. Z bogatej 
oferty warto wspomnieć o prezentacji roślin 
rolniczych, ozdobnych oraz leczniczych roz-
mnażanych w warunkach in vitro czy ozna-
czaniu azotanów w  warzywach i  wodzie 
(Wydział Rolniczo-Ekonomiczny), konkur-
sach wiedzy leśnej oraz promowaniu aktyw-
nych form ochrony przyrody (Wydział 
Leśny), pokazach i  ćwiczeniach służących 
do poznania i  zrozumienia biochemii oraz 
działania zmysłów (Wydział Hodowli i Bio-
logii Zwierząt) obszarach wykorzystania 
tachimetru, czyli przyrządu geodezyjnego 
służącego do pomiaru geometrii obiektów 
(Wydział Inżynierii Środowiska i  Geode-
zji), prezentacji wybranych gatunków roślin 
zielarskich i ich znaczeniu dla zdrowia czło-
wieka (Wydział Ogrodniczy), prezentacji 
wykorzystania termografi i w innowacyjnych 

badaniach wpływu zmiennych czynni-
ków zewnętrznych oraz znaczenia i  poten-
cjału biopaliw we współczesnej gospodarce 
(Wydział Inżynierii produkcji i Energetyki) 
prezentacji nowych produktów spożywczych 
oraz produktów wytworzonych przy zasto-
sowaniu nowoczesnych metod w  laborato-
riach wydziałowych (Wydział Technologii 
Żywności), pokazie jak samodzielnie skon-
struować laserowy mikroskop (Biotechnolo-
gia – Studia Międzywydziałowe) oraz nauce 
rysowania dla dzieci i młodzieży pod kierun-
kiem studentów Architektury Krajobrazu. 

W  trakcie części artystycznych Festi-
walu naszą Uczelnię reprezentowali: Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich Hagard, Studencki 
Zespół Góralski Skalni, Zespół Cheerleaders, 
Kabaret „O  co chodzi”, Chór Uniwersytetu 
Rolniczego oraz działający przy Uniwersy-
tecie Rolniczym Chór Męski Krakowskiego 
Środowiska Akademickiego Agricola. 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się 
przedstawicielom Rady Programowej i Komi-
tetu Organizacyjnego z panią prof. Krystyną 
Koziec na czele, władzom miasta oraz wielu 
instytucjom, które wsparły Festiwal meryto-
rycznie, fi nansowo, logistycznie i medialnie. 
Bez ich otwartości, zrozumienia i zaangażo-
wania nie odbyłby się on w  tak atrakcyjnej 
i bogatej formie. 

Składamy serdeczne podziękowania 
władzom rektorskim i  dziekańskim naszej 
Uczelni, zespołom pracowników nauko-
wych, technicznych poszczególnych jedno-
stek wydziałowych oraz Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Rolniczego, a  także studen-
tom zaangażowanym aktywnie w  przygoto-
wanie programu naszej Uczelni. Z  wielkim 
zrozumieniem i  pomocą spotkaliśmy się 
także w Dziale Gospodarczym, bez pomocy 
którego nie byłby możliwy m.in. transport 
poszczególnych ekspozycji. 

Organizacja XIII edycji Festiwalu Nauki 
należy po raz kolejny do naszej Uczelni, na 
którą pełni nadziei na pomyślność, zapra-
szamy już dziś wszystkich zainteresowanych. 

FINANSOWO WSPARŁY NAS WŁADZE:
• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego
• Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego
• Urzędu Miasta Krakowa

JAK CO ROKU SZCZODRZE 
WSPARLI NAS:

• Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA (sponsor 
strategiczny)

• ABB
• Polski Zakład Ubezpieczeń PZU SA
• Bank BPH
• ORLEN OIL Sp. z o.o.,
• Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego SA
• Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Krakowie
• Equimed
• Teatr Groteska

POMOC LOGISTYCZNĄ ZAPEWNILI:
• MPK Kraków SA
• Kino pod Baranami
• Muzeum Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego

WSPOMAGALI NAS MEDIALNIE:
• TVP Kraków
• Radio Kraków
• Dziennik Polski
• EMPIK
• Dolina Biotechnologiczna
• Kopalnia Wiedzy
• Biolog
• studia.net
• studenci.net
• Moje Miasto Kraków 
• Magiczny Kraków
• Wrota Małopolski
• PAP Nauka w Polsce
• Wiedza i Życie
• Manko
• Kurs na Kurs
• Eurostudent
• Cogito
• Forum Akademickie
• SMS Stylowy Magazyn Studencki
• Radiofonia

mgr inż. Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji
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Współpraca krakowskich ośrodków nauko-
wych już dawno przekroczyła granice Europy. 
Stanowi to najlepsze potwierdzenie faktu, że 
krakowskie uczelnie reprezentują globalny 
poziom, nie tylko nauczania, ale i prowadzo-
nych badań. Jednak nie tylko USA, Chiny czy 
Japonia znajdują się dziś w centrum zaintere-
sowania. Ogromny potencjał gospodarczy 
reprezentuje także Brazylia. 

CZTERY WIODĄCE UCZELNIE

Z  inicjatywy Grzegorza Hajdarowicza – 
konsula honorowego Federacyjnej Republiki 
Brazylii w Małopolsce i na Śląsku, w dniach 
9-11 maja 2012  r. przebywała w  Krakowie 
profesor Angela Maria Paiva Cruz, rek-
tor Unversidade Federal do Rio Grande do 
Norte z Natal. W czasie tej wizyty podpisała 

listy o zainicjowaniu współpracy naukowo-
-dydaktycznej z  4 wiodącymi krakowskimi 
uczelniami: Uniwersytetem Jagiel lońskim, 
Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersy-
tetem Rolniczym i  Uniwersytetem Ekono-
micznym. Współpraca ta ma zaowo cować 
intensyfikacją wymiany studentów oraz 
kadry dydaktycznej. Co wielokrotnie pod-
kreślano, wspólne przedsięwzięcia naukowo-
-kulturalne mają w przyszłości zaowocować 
także silniejszą wymianą gospodarczą mię-
dzy Polską a  Brazylią, krajem zajmującym 
obecnie ponad 47 proc. powierzchni Ame-
ryki Południowej i  liczącym ponad 200 
milionów mieszkańców. 

NOWOCZESNE ROLNICTWO

Dla Uniwersytetu Rolniczego szczegól-
nie ważnym aspektem tej współpracy może 
być wymiana wiedzy dotyczącej produkcji rol-
nej, która stanowi, obok eksploatacji zasobów 
naturalnych, główną gałąź gospodarki Brazylii. 
Uniwersytet z Natal zainteresowany jest nato-
miast wynikami krakowskich badań, mają-
cymi na celu lepsze wykorzystanie ogromnego 
potencjału jakim jest przyroda, przy jedno-
czesnym ograniczeniu negatywnych skutków 
ekspansji rolnictwa i dynamicznie rozwijają-
cego się w ostatnich latach przemysłu. 

Należy też zaznaczyć, że w  tym odle-
głym kraju mieszka wiele osób polskiego 
pochodzenia. Według różnych szacunków, 
brazylijska Polonia liczy od 800 tys. do 
3 mln osób. 

Opracowanie dr Szymon Sikorski

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
i Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte z Natal w Brazylii 
podpisały umowę o współpracy
Kraków, 10 maja 2012 r. 

Prof. Janusz Żmija i prof. Angela Maria Paiva Cruz, rektorzy uczelni nawiązujących współpracę
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26 marca 2012 r. został ogłoszony konkurs 
na logo Centrum Edukacji Gleboznawczej 
– Muzeum Gleb (CEG – MG). Organizato-
rami konkursu była Katedra Gleboznawstwa 
Leśnego oraz Biuro Informacji i  Promocji 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie. 
Celem konkursu było wyłonienie najlepszego 
znaku i  identyfi kacji grafi cznej dla nazwy 
nowego miejsca na mapie naszej uczelni, 
którym jest Centrum Edukacji Gleboznaw-
czej – Muzeum Gleb oraz dla jej akronimu 
(CEG – MG). Konkurs był skierowany 
dla studentów i  absolwentów uczelni szkół 
wyższych z całego kraju. 

OBRADY JURY

Honorowe przewodnictwo jury objął JM rek-
tor prof. dr hab. Janusz Żmija. W skład Jury 
weszli także: prof. dr hab. Stanisław Bro-
żek – przewodniczący i  fundator nagrody 
głównej, dr inż. Ewa Błońska, dr inż. Jaro-
sław Lasota oraz mgr inż. Piotr Pacanow-
ski z Katedry Gleboznawstwa Leśnego, mgr 
Paulina Czuryłowska, mgr inż. Izabella 
Majewska oraz mgr inż. Joanna Roczniew-
ska z  Biura Informacji i  Promocji, a  także 
Grzegorz Marciński z  agencji reklamowej 
FUNART. 

W  czwartek, 17 maja 2012  r., Jury po 
burzliwych dyskusjach podjęło decyzję 
o wybraniu zwycięskiego logotypu oraz przy-
znaniu głównej nagrody w wysokości 500 zł, 
pracy przesłanej przez Roberta Rychlaka ze 
Stalowej Woli. 

10 PRAC KONKURSOWYCH

Zostało zgłoszonych 10 autorskich prac przy-
gotowanych przez pięciu autorów, przedsta-
wiających różnorodne koncepcje graficzne 
spełniające wymagania konkursowe. – Mamy 
nadzieję, że wyłonione zwycięskie logo Centrum 
Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb uła-
twi rozpropagowywanie idei edukacji glebo-
znawczej i stanie się rozpoznawalną marką na 
rynku edukacyjnym na terenie całego kraju – 
mówi Piotr Pacanowski, z Centrum Eduka-
cji Gleboznawczej. – Zachęcamy też wszystkich 
do odwiedzania Centrum Edukacji Gleboznaw-
czej – Muzeum Gleb mieszczącego  się na parte-
rze Wydziału Leśnego oraz strony internetowej 
www.muzeumgleb.pl. Zachęcamy również do 
„polubienia” centrum na Facebooku, pod adre-
sem www.facebook.com/Centrum.Edukacji.
Gleboznawczej.Muzeum.Gleb – dodaje Piotr 
Pacanowski. 

Piotr Pacanowski

Konkurs na logo Centrum 
Edukacji Gleboznawczej 
– Muzeum Gleb 
rozstrzygnięty
Kraków, 17 maja 2012 r. 

Zwycięskie logo Centrum Edukacji 
Gleboznawczej – Muzeum Gleb autorstwa 
Roberta Rychlaka ze Stalowej Woli

Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w  Krakowie 27 kwietnia 2012  r. 
podjął uchwały o nadaniu trzynastu Złotych 
Odznak „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”. 
Uroczyste wręczenie Odznak odbyło się 
18  maja br. podczas uroczystych promocji 
habilitacyjnych i doktorskich. 

Złote Odznaki „Za Wybitne Zasługi dla 
Uczelni” otrzymali: 

1. mgr inż. Wojciech Kozak – wicemar-
szałek województwa małopolskiego, 

2. dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz 
– dyrektor i ordynator oddziału chorób 
wewnętrznych Szpitala Specjalistycz-
nego im. Józefa Dietla w  Krakowie, 
były minister zdrowia i  polityki spo-
łecznej oraz długoletni przewodni-
czący Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, 

3. prof. dr hab. Jędrzej Krupiński – 
dyrektor Instytutu Zootechniki – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. 
Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie, 

4. państwo Alina i Jan Waga – absolwenci 
Akademii Rolniczej w Krakowie, funda-
torzy stypendiów dla młodych pracowni-
ków nauki naszej Uczelni, 

5. prof. dr hab. Bogdan Klepacki – dziekan 
Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW 
w  Warszawie, profesor zwyczajny i  pro-
rektor-elekt SGGW, 
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6. mgr inż. Stanisław Sennik – dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w  Krakowie, absolwent Wydziału 
Leśnego WSR w Krakowie, 

7. dr inż. Kazimierz Szabla – dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach, absolwent Wydziału 
Leśnego WSR w Krakowie, 

8. mgr inż. Witold Szozda – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła, 

9. prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – 
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki, 

10. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – dzie-
kan Wydziału Inżynierii Kształtowa-
nia Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, 

11. dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. 
UWM – dziekan Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

12. mgr inż. Krzysztof Gawęcki – dyrek-
tor i członek Zarządu Firmy Top-Farms 
Głubczyce, 

13. mgr inż. Wojciech Kwaśnik – dyrektor 
Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z  o.  o. 
Absolwent Wydziału Rolniczego AR 
w Krakowie. 

Opracowanie Monika Marszalik

Wręczenie Złotych Odznak 
„Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”
Kraków, 18 maja 2012 r. 

Uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”

JM rektor Janusz Żmija wręcza odznakę Wojciechowi Kozakowi, 
wicemarszałkowi województwa małopolskiego

JM rektor Janusz Żmija wręcza legitymację odznaki Janowi Wadze
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W  Centrum Kongresowym Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie odbyły się uroczyste promocje 
habilitacyjne i  doktorskie. Mają one szcze-
gólny charakter dla uczelni akademickiej, są 
bowiem końcowym miłym akcentem wielo-
letniego trudu doktorów habilitowanych 
i doktorów. 

Każdego roku grono naszych nauczy-
cieli akademickich powiększa się o kilkudzie-
sięciu doktorów habilitowanych i doktorów. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
w minionym roku uzyskało 19 osób, w tym 
17 pracowników naszej Uczelni, i tym samym 
nasza Uczelnia wypromowała już 429 dokto-
rów habilitowanych. 

W minionym roku stopień naukowy dok-
tora uzyskało 30 osób, w tym 3 pracowników 
naszej Uczelni, 5 pracowników innych insty-
tucji oraz 22 doktorantów Studium Dokto-
ranckiego. Od początku swego istnienia jako 
uczelni akademickiej stopień naukowy dok-
tora nadano 1503 osobom. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Promocje habilitacyjne i doktorskie
Kraków, 18 maja 2012 r. 

Poniżej prezentujemy nowych doktorów habilitowanych i doktorów. 

HABILITACJE

Imię i Nazwisko Recenzenci

Wydział Rolniczo–Ekonomiczny

Dr hab. Tomasz Hura
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii 
– fi zjologii roślin

Dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM 
z Olsztyna
Prof. dr hab. Barbara Zagdańska
Prof. dr hab. Marcin Rapacz
Prof. dr hab. Marian Saniewski 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dr hab. inż. Andrzej Węglarz
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki – 
hodowli bydła

Prof. dr hab. Henryk Grodzki
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Marek Wroński

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Dr hab. inż. Jacek Salamon
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania 
środowiska – infrastruktury w kształtowaniu środowiska

Prof. dr hab. Krzysztof Gawroński
Prof. dr hab. Józef Sasik
Prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki
Dr hab. Franciszek Woch, prof. nadzw. 

Dr hab. inż. Leszek Książek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania 
środowiska – hydrauliki koryt otwartych, inżynierii rzecznej 
ekohydrauliki

Prof. dr hab. inż. Sadżide Murat -Błażejewska
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa
Prof. dr hab. Edward Pierzgalski
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Dr hab. inż. Józef Hernik
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony 
i kształtowania środowiska – ochrona i kształtowanie krajobrazu, 
inżynierii krajobrazu, gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich

Prof. dr hab. Urszula Litwin
Dr hab. inż. Franciszek Woch, prof. nadzw. 
Dr hab. Beata Raszka, prof. UP
Prof. dr hab. Ryszard Cymerman
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Wydział Ogrodniczy

Dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie 
ogrodnictwa – agronomii, chemii rolnej

Prof. dr hab. Józef Nurzyński
Prof. dr hab. Andrzej Komosa
Prof. dr hab. Jan Łabętowicz
Prof. dr hab. Florian Gambuś

Dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie 
ogrodnictwa – roślinnych kultur in vitro i fi toremediacji 

Prof. dr hab. Adela Adamus
Prof. dr hab. Franciszek Dubert
Prof. dr hab. Stanisław Gawroński
Prof. dr hab. Henryk Pośpieszny

Dr hab. inż. Jacek Nawrocki
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie 
ogrodnictwa – ochrona roślin, fi topatologia 

Prof. dr hab. Zbigniew Weber
Prof. dr hab. Józef Robak
Prof. dr hab. Anna Wagner
Prof. dr hab. Zbigniew Burgiel

Dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie 
ogrodnictwa – warzywnictwa 

Prof. dr hab. Halina Buczkowska
Prof. dr hab. Stanisław Cebula
Prof. dr hab. Marek Gajewski
Dr hab. Katarzyna Adamczewska, prof. nadzw. 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Dr hab. inż. Sławomir Tymoteusz Francik
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – 
techniki rolniczej, sztucznej inteligencji, prognozowania technicznego, 
modelowania procesów, komputerowego wspomagania decyzji

Prof. dr hab. Rudolf Michałek
Prof. dr hab. Leszek Powierża
Prof. dr hab. Tadeusz Rawa
Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel

Dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – 
ekonomiki i organizacji inżynierii ogrodniczej

Prof. dr hab. inż. Jan Pawlak
Prof. dr hab. inż. Jan Banasik
Prof. dr hab. inż. Eberhard Makosz
Prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał

Dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – 
agrofi zyki

Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski
Prof. dr hab. inż. Janusz Kolowca
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Dr hab. inż. Deta Łuczycka

JM rektor dokonuje promocji habilitacyjnej
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Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – 
ergonomii w technice rolniczej, użytkowania maszyn rolniczych

Prof. dr hab. Jerzy Bieniek
Prof. dr hab. Aleksander Lisowski
Prof. dr hab. Tadeusz Rawa
Prof. dr hab. Piotr Zalewski

Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – 
organizacji i ekonomiki w inżynierii rolniczej

Prof. dr hab. Andrzej Kwieciński
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Prof. dr hab. Aleksander Szmigiel
Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki

Wydział Technologii Żywności

Dr hab. Renata Kostogrys
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – żywienie człowieka

Prof. dr hab. Ewa Cieślik
Prof. dr hab. Mariola Fiedrich
Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
Prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz 
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – żywienie człowieka

Prof. dr hab. Mariola Fiedrich
Prof. dr hab. Józef Korczak
Prof. dr hab. Zofi a Lisiewska
Prof. dr Agata Wawrzyniak, prof. SGGW

Dr hab. inż. Lesław Juszczak 
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – analizy żywności

Prof. dr hab. Mirosław Grzesik
Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
Prof. dr hab. Wacław Leszczyński
Prof. dr hab. Stanisław Mleko

Dr hab. inż. Paweł Satora 
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – technologii fermentacji

Dr hab. Piotr Gębczyński
Prof. dr hab. Roman Grzybowski
Prof. dr hab. Józef Szopa
Prof. dr hab. Wiesław Wzorek

Dr hab. inż. Dorota Gumul 
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – technologii węglowodanów i zbóż

Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
Prof. dr hab. Zofi a Lisiewska
Prof. dr hab. Leszek Mościcki
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła

Akt ślubowania habilitantów
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Imię i Nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Promotor

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr inż. Tomasz Czech
Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – 
chemii rolnej, ochrony środowiska

Przemieszczanie się kadmu, ołowiu 
i cynku w układzie: gleba – roślina – 
zwierzę w środowisku w różnym stopniu 
zanieczyszczonym tymi metalami. 

Prof. dr hab. Florian Gambuś

Dr inż. Monika Tabak
Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – 
chemii rolnej, ochrony środowiska

Wpływ nawożenia minerałami organicznymi 
na plonowanie kukurydzy oraz właściwości 
chemiczne i biologiczne gleby.

Prof. dr hab. Barbara Filipek -Mazur

Dr inż. Diana Wieczorek
Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – 
uprawy roli i roślin

Wpływ roślinnych wyciągów wodnych na 
wzrost wybranych chwastów i gatunków 
uprawnych.

Prof. dr hab. Jacek Kieć

Dr inż. Bernadetta Łabuz
Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – 
uprawy roli i roślin

Wpływ uprawy pszenżyta w płodozmianie 
i monokulturach zbożowych na jego plon oraz 
wybrane właściwości gleby.

Dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR

Wydział Leśny

Dr inż. Maciej Lesiak
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa – 
ekologii zwierząt i łowiectwa 

Areały bytowania i występowania lisów Vulpes 
vulpes L. w różnych kategoriach środowiska 
miejskiego. 

Dr hab. Andrzej Tomek, prof. UR

Dr inż. Katarzyna Masternak
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa – 
genetyki i selekcji drzew leśnych

Genetyczne uwarunkowania odporności na 
przymrozki wybranych pochodzeń świerka 
pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) objętych 
doświadczeniem IPTNS-IUFRO 1964/68 na 
powierzchni doświadczalnej w LZD w Krynicy. 

Prof. dr hab. Janusz Sabor

Akt ślubowania promowanych doktorów
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Dr Piotr Ogrodowczyk
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa – 
botaniki leśnej, ekologii

Maksymalna wysokość i tempo wzrostu 
na wysokość cienioznośnych gatunków 
drzew liściastych jako miara ich potencjału 
konkurencyjnego.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dr inż. Krzysztof Klęczar
Doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa 
– chowu i hodowli ryb w gospodarstwach 
stawowych

Wpływ ołowiu na wzrost ciała i stężenie 
wybranych hormonów metabolicznych 
u karpia. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Popek

Dr inż. Wojciech Górecki
Doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa – 
akwarystyki

Zastosowanie srebra w preparatach 
pielęgnacyjnych dla ryb akwariowych. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Popek

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Dr inż. Anna Staszczuk
Doktor nauk rolniczych w zakresie 
kształtowania środowiska – kształtowania 
mikroklimatu w budynkach

Wpływ wybranych czynników na dokładność 
obliczeń wymiany ciepła budynku z gruntem 
za pomocą metod quasi-stacjonarnych. 

Dr hab. Jan Radoń, prof. UR

Dr inż. Aleksandra Gryc
Doktor nauk rolniczych w zakresie 
kształtowania środowiska – kształtowania 
mikroklimatu w budynkach

Wpływ trybu pracy przerywanego ogrzewania 
piwnicy zagłębionej na kształtowanie się 
przepływu ciepła w gruncie i temperatury 
powierzchni przegród. 

Dr hab. Jan Radoń, prof. UR

Dr inż. Mateusz Strutyński
Doktor nauk rolniczych w zakresie 
kształtowania środowiska – inżynierii wodnej

Ocena warunków hydrodynamicznych cieku 
w korycie z ziarnami ponadwymiarowymi. 

Prof. dr hab. Wojciech Bartnik

Dr inż. Karol Pęczek
Doktor nauk rolniczych w zakresie 
kształtowania środowiska – inżynierii wodnej

Warunki hydrauliczne transporty 
i sedymentacji rumowiska unoszonego 
w dwóch zbiornikach wodnych w układzie 
równoległym na rzece Dłubni. 

Dr hab. Bogusław Michalec

Dr inż. Tomasz Stachura
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania 
środowiska – kształtowanie zasobów wodnych, 
systemów informacji przestrzennej

Jakość i walory użytkowe wód 
powierzchniowych w kontekście ich przyszłego 
magazynowania w zbiornikach małej retencji.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Wydział Ogrodniczy

Dr inż. Tomasz Borstyn
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

Historia i stan obecny zieleni wokół 
wybranych szpitali w Krakowie. 

Dr hab. Tadeusz Kobyłko, prof. UR

Dr inż. Alicja Macko-Podgórni
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa 
– genetyki, hodowli i biotechnologii roślin

Charakterystyka ruchomych elementów 
genetycznych z grupy DC Master I DCSTO 
oraz ich zróżnicowanie w genomie marchwi 
(Daucus carota L.). 

Dr hab. Dariusz Grzebelus

Dr inż. Agnieszka Orzeł
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa 
– sadownictwa

Biologia kwitnienia gatunków z rodzaju 
Rubus, jako badania wstępne w hodowli 
jeżyny owocującej na tegorocznych pędach. 

Dr hab. Monika Małodobry, prof. UR

Dr inż. Anna Hostyńska
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

Udział samosiejek w strukturach żywopłotów 
formowanych.

Dr hab. Tadeusz Kobyłko, prof. UR

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Dr inż. Anna Wilczyńska
Doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii 
rolniczej 

Wpływ informacji na decyzje dotyczące 
techniki i technologii produkcji 
w gospodarstwach rolniczych. 

Dr hab. Michał Cupiał, prof. UR

Dr Agnieszka Peszek 
Dr nauk rolniczych w zakresie inżynierii 
rolniczej

Wpływ wykształcenia bezpośrednich 
producentów rolnych na efektywność postępu 
naukowo -technicznego. 

Prof. dr hab. Rudolf Michałek
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Wydział Technologii Żywności

Dr inż. Dorota Kalicka
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia – technologii przetwórstwa 
mleka

Ocena możliwości wykorzystanie różnych 
typów serwatki do produkcji wybranych 
kosmetyków. 

Prof. dr hab. Tadeusz Grega

Dr Łukasz Byczyński
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia

Efektywność katalityczna fi tazy B mierzona 
in vitro oraz w doświadczeniu żywieniowym 
na kurach nioskach. 

Prof. dr hab. Krzysztof Żyła

Dr inż. Małgorzata Tabaszewska
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia 

Możliwość wykorzystania koncentratu białek 
serwatkowych do produkcji wybranych 
kosmetyków. 

Prof. dr hab. Tadeusz Grega

Dr inż. Angelika Bodzioch
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia 

Badanie uwarunkowań stanu odżywiania 
16-18-letniej młodzieży z regionu Małopolski. 

Prof. dr hab. Ewa Cieślik

Dr inż. Elżbieta Grzych-Tuleja
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia

Poziom wiedzy żywieniowej i sposób żywienia 
jako elementy zagrożenia młodzieży gimna-
zjalnej wybranymi chorobami dietozależnymi. 

Prof. dr hab. Ewa Cieślik

Dr Anna Grzegorczyk 
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia

Proteoliza w serach miękkich z mleka koziego 
i krowiego. 

Dr hab. Monika Wszołek

Dr inż. Aneta Żebrowska 
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia 

Wpływ zmiany terminu laktacji u owiec na 
właściwości mleka i produktów mlecznych. 

Prof. dr hab. Genowefa Bonczar

Dr inż. Edyta Maślak 
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia

Wpływ indywidualnych izomerów CLA (cis-9, 
trans-11 oraz trans-10, cis-12) na parametry 
lipidowe w surowicy krwi, rozwój stłuszczenia 
wątroby oraz dysfunkcję śródbłonka aorty 
u szczurów żywionych dietą wysokofr uktozową. 

Dr hab. Renata Kostogrys

Dr inż. Paulina Liszka 
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia

Wpływ pobrania akryloamidu w postaci czy-
stego związku oraz zawartego w produktach 
spożywczych na wybrane wskaźniki bioche-
miczne u szczurów laboratoryjnych. 

Dr hab. Elżbieta Sikora, prof. UR

Dr inż. Maria Czernicka 
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności i żywienia

Właściwości funkcjonalne białek mleka 
modyfi kowanych transglutaminazą.

Dr hab. Jacek Domagała, prof. UR

Opracowanie mgr inż. Ewelina Korbut

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski wręcza dyplom dr Agnieszce Peszek
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Teresa Maria Dąbkowska 
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY 

NAUKOWE

Teresa Maria Dąbkowska urodziła się 
27 sierpnia 1956 r. w Limanowej (woj. mało-
polskie). Studia wyższe odbyła na Wydziale 
Rolniczym Akademii Rolniczej w  Krakowie 
w latach 1975-1980, uzyskując dyplom magi-
stra inżyniera rolnictwa na podstawie pracy 
magisterskiej Stan zachwaszczenia upraw 
roślin zbożowych i  okopowych na wybranych 
jednostkach glebowych województwa nowosąde-
ckiego. Stopień naukowy doktora nauk rolni-
czych w  zakresie agronomii, nadany uchwałą 
Rady Wydziału Rolniczego z  Oddziałem 
Technologii Żywności Akademii Rolniczej 
im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie, uzyskała 
w 1988 r. na podstawie rozprawy doktorskiej 
Zbiorowiska chwastów segetalnych w  dolinie 
rzeki Łososiny w Beskidzie Wyspowym. Stopień 
naukowy doktora habilitowanego w  zakresie 
agronomii – uprawy roli i  roślin, nadany 
uchwałą Rady Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego Akademii Rolniczej im. Hugona 
Kołłątaja w  Krakowie, uzyskała w  2002  r. na 
podstawie rozprawy habilitacyjnej Flora i zbio-
rowiska chwastów zbóż w Beskidzie Wyspowym 
w zależności od usytuowania siedlisk w rzeźbie 
terenu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z 24 kwietnia 2012 r., w wyniku 
postępowania przeprowadzonego przez Radę 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, uzyskała tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Profesor Teresa Dąbkowska nieprzerwa-
nie od początku swej pracy związana jest z tą 

samą jednostką naukowo-dydaktyczną: bez-
pośrednio po ukończeniu studiów rozpo-
częła pracę na stanowisku asystenta stażysty 
w  Zakładzie Ogólnej Uprawy Roli i  Roślin 
(obecnie Katedra Agrotechniki i Ekologii Rol-
niczej) na Wydziale Rolniczym (obecnie Rol-
niczo-Ekonomiczny). Kolejne etapy kariery 
zawodowej obejmowały okresy zatrudnie-
nia na stanowiskach: asystenta (1981-1982), 
starszego asystenta (1982-1989), adiunkta 
(1989-2009), profesora nadzwyczajnego UR 
w Krakowie (2009-2012). 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE 

I DOROBEK NAUKOWY

Dorobek naukowy profesor Teresy Dąb-
kowskiej obejmuje 128 pozycji, w  tym 62 
to oryginalne prace twórcze, opublikowane 
w  czasopismach naukowych i  wydawni-
ctwach o charakterze monografi i, a 22 prace 
recenzowane ukazały się w  wydawnictwach 
specjalnych krajowych i zagranicznych kon-
ferencji naukowych oraz jako prace prze-
glądowe, opublikowane w  czasopismach 
naukowych. Ważniejsze czasopisma naukowe, 
w  których został opublikowany powyższy 
dorobek naukowy to: Acta Physiologiae Plan-
tarum, Acta Agrobotanica, Aspects of Applied 
Biology, Journal of Plant Diseases and Protec-
tion, Annales ANPP, Annales UMCS, Zeszyty 
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Frag-
menta Agronomica. Wielokrotne cytowania 
prac można znaleźć w  czasopismach krajo-
wych i  zagranicznych, w  tym w  takich pre-
stiżowych wydawnictwach jak: Allelopathy 
Journal; Chemoecology, Pakistan Journal of 
Botany, Plant Foods and Human Nutrition, 
Polish Journal of Environmental Studies, Agri-

culture, Ecosystems & Environment, Polish 
Journal of Natural Sciences. Wyniki badań 
prezentowała także na wielu konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Posiada w swym 
dorobku kilkanaście publikacji o charakterze 
popularno-naukowym oraz jest współautorką 
podręcznika Ekologia, dla studentów kierun-
ków Ochrona Środowiska i Rolnictwo, wyda-
nego przez Wydawnictwo UR. 

Zainteresowania naukowe profesor 
Teresy Dąbkowskiej związane są głównie 
z  biologią, ekologią i  rejonizacją chwastów 
polnych; a wiodące kierunki badawcze to: 

 • zachwaszczenie upraw rolniczych w  róż-
nych warunkach siedliskowych i w różnych 
systemach gospodarowania w makroregio-
nie południowo-wschodnim Polski oraz 
dynamika zachwaszczenia upraw w czasie

 • wpływ różnych sposobów zagospo-
darowania powierzchni wyłączonych 
z  uprawy na zasoby diaspor chwastów 
w glebie oraz zjawisko sukcesji na grun-
tach ornych wyłączonych z użytkowania

Prof. dr hab. inż. Teresa Maria Dąbkowska



27

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

 • wykorzystanie chwastów, jako bioindyka-
torów służących do oceny siedlisk polnych

 • chwasty, jako element bioróżnorodności 
agrocenoz w  różnych warunkach siedli-
skowych w Polsce południowej i zmiany 
różnorodności fl ory segetalnej w  czasie, 
w  tym zagrożenie gatunków procesami 
wymierania. 
Znaczący dorobek naukowy dotyczy 

także wykorzystania oddziaływań allelopa-
tycznych roślin do ograniczania zachwaszcze-
nia kukurydzy. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Od początku swej pracy na uczelni profesor 
Teresa Dąbkowska prowadzi zajęcia dydak-
tyczne; początkowo ćwiczenia z przedmiotu 
Ogólna uprawa roli i  roślin, a  później także 
inne formy, w tym wykłady i seminaria dyplo-
mowe dla studentów różnych kierunków. Po 
roku 2000 wykładała lub nadal realizuje m.in. 
takie przedmioty obowiązkowe lub fakul-
tety, jak: Agroekologia i  ochrona środowiska, 
Ekologia, Ekologia krajobrazu, Herbologia, 
Fitosocjologia, Biologiczne skażenia środowi-
ska, Bioindykacja, Certyfi kacja w  rolnictwie 
ekologicznym. Pod jej kierunkiem zostało 
wykonanych ponad 70 prac magisterskich 
i  inżynierskich, dwukrotnie została powo-
łana na promotora w  przewodach doktor-
skich na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. 
W  latach 1985-1990 sprawowała opiekę 
nad Sekcją Herbologii Studenckiego Koła 
Naukowego Rolników, a  w  1992 r. pełniła 
funkcję opiekuna dydaktycznego studentów 
Wydziału Rolniczego, odbywających prak-
tykę semestralną w Norwegii. 

STAŻE NAUKOWE I WSPÓŁPRACA 

Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI 

PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

Profesor Teresa Dąbkowska przebywała na 
wielu wyjazdach naukowych w  jednostkach 
badawczych w kraju i za granicą. Do najważ-
niejszych należą: staże naukowe w Zakładzie 
Biogeografi i PAN w Milanówku (1982) oraz 
w  Zakładzie Ekologii i  Zwalczania Chwa-

stów IUNG we Wrocławiu (1982), wymiana 
naukowa – z VSP Nitra (1988) oraz z INRA 
Dijon (1997). Kontakty te zaowocowały póź-
niejszą współpracą w  badaniach nad rejo-
nizacją chwastów segetalnych w  Polsce, 
zainicjowanych przez ZEiZCh IUNG oraz 
udziałem w  badaniach nad glebowymi ban-
kami diaspor na polach krótkotrwale ugo-
rowanych i  przebiegiem sukcesji wtórnej 
na gruntach porolnych, realizowanych we 
współpracy z INRA. 

Projekty badawcze finansowane przez 
różne podmioty, w których profesor Teresa 
Dąbkowska była wykonawcą, to m.in.: 

 • Opracowanie rozmieszczenia i  nasilenia 
występowania chwastów na polach w róż-
nych regionach kraju: woj. krakowskie, tar-
nowskie i nowosądeckie (1981-1989)

 • Ekologiczna ocena siedlisk górskich przy 
pomocy zbiorowisk chwastów segetalnych 
(1982-1985)

 • Występowanie oraz skład chemiczny chwa-
stów segetalnych jako wynik działania 
czynników siedliskowych i  antropogenicz-
nych w  warunkach Polski południowej 
(1991-1994)

 • Wykorzystanie oddziaływań allelopatycz-
nych roślin do ograniczania zachwaszcze-
nia kukurydzy (2001-2004). 
Była wykonawcą w badaniach fi nansowa-

nych przez różne jednostki działające na rzecz 
gospodarki narodowej. Były to m.in. następu-
jące projekty: Zbadanie przydatności nowych 

preparatów: do zwalczania chwastów w rośli-
nach uprawnych, przeciwdziałających wyle-
ganiu zbóż, do zwalczania perzu po sprzęcie 
zbóż (1985-1993), Opracowanie i wdrożenie 
modelu zmianowania zapewniającego pełne 
wyżywienie młodego bydła w  okresie letnim 
(1987-1990). 

Uczestniczyła również w  przygotowa-
niu ekspertyzy Zasady agrotechniki oraz 
zmianowanie roślin uprawianych na tere-
nach chronionych Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych na terenie woj. katowickiego 
dla Zarządu ZJPK w  Dąbrowie Górniczej 
(1989), a także kierowała lub była głównym 
wykonawcą w  wielu tematach badawczych 
realizowanych w ramach działalności statuto-
wej i badań własnych Katedry. 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Profesor Teresa Dąbkowska wielokrotnie 
prowadziła szkolenia i wykłady dla rolników 
oraz dla pracowników instytucji doradczych. 
W  latach 1993-1996 prowadziła Ośrodek 
Informacyjny Rolnictwa Ekologicznego oraz 
pracowała jako inspektor rolnictwa ekologicz-
nego na rzecz Stowarzyszenia Producentów 
Żywności Metodami Ekologicznymi – EKO-
LAND; od 2002 roku współpracuje z  Pol-
skim Centrum Akredytacji – początkowo jako 
ekspert techniczny, a  od 2007 roku auditor 
techniczny w procesach akredytacji jednostek 
certyfi kujących w rolnictwie ekologicznym. 
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. 
Dorota Anna Zięba-Przybylska
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY 

NAUKOWE

Dorota Anna Zięba-Przybylska urodziła się 
17 kwietnia 1968 r. w Jaworznie. Jest absol-
wentką Wydziału Biologii i  Nauk o  Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magi-
sterską Wpływ estradiolu-17b na podstawową 
i  stymulowaną gonadotropinami produkcję 
progesteronu przez komórki ciałka żółtego 
przygotowała pod opieką naukową dr hab. 
Ewy Gregoraszczuk i  obroniła w  czerwcu 
1992  r. uzyskując tytuł magistra biologii. 
Następnie rozpoczęła 4-letnie studia dokto-
ranckie zakończone obroną pracy doktorskiej 
Dynamika wydzielania hormonów steroido-
wych i heterogeniczność ciałek żółtych wysoko-
plennej owcy olkuskiej przed Radą Wydziału 
Zootechnicznego Akademii Rolniczej 

(obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwie-
rząt Uniwersytetu Rolniczego), uzyskując 
stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
w  zakresie zootechniki, specjalność rozród 
zwierząt. Pracę doktorską przygotowała pod 
kierunkiem dr. hab. Edwarda Wierzchosia. 
Po obronie doktoratu rozpoczęła pracę 
w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz. 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE 

I DOROBEK NAUKOWY

Profesor Dorota Anna Zięba-Przybylska 
odbyła liczne staże za granicą, m.in.: w Uni-
versity of British Columbia w  Vancouver 
w  Kanadzie, w  Uniwersytecie w  Regens-
burgu w Niemczech oraz w Institute of Ani-
mal Production, Department of Biology of 
Reproduction, w Pradze w Czeskiej Repub-

Prof. dr hab. Dorota Anna Zięba-Przybylska

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH 

I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTW 

NAUKOWYCH

Profesor Teresa Dąbkowska od 1983 r. 
należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Agro-
technicznych (obecnie Polskie Towarzystwo 
Agronomiczne), od 1998  r. do European 
Weed Research Society, a od 2009 r. jest człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Aktywność organizacyjna profesor Teresy 
Dąbkowskiej na rzecz Wydziału Rolniczo-
-Ekonomicznego zawiera się w  członkostwie 
(przez 1-3 kadencji) w  Komisjach Wydzia-
łowych: ds. Nagród i  Odznaczeń (2 kaden-
cje), Wyborczej (1 kadencja), Konkursowej 
dla Asystentów, Adiunktów i Wykładowców 
(3  kadencje – aktualnie przewodnicząca), 
Nauki (3 kadencje), Radzie Programowej kie-
runku Ochrona Środowiska (1 kadencja). 
Aktywność organizacyjna na rzecz macierzy-
stej katedry to m.in. udział w organizacji 5 kon-
ferencji i  seminariów naukowych o  zasięgu 
krajowym (1988, 1991, 2000, 2003, 2010), 
udział w  edycji materiałów konferencyjnych 
i redakcja czasopism naukowych (2000, 2003, 
2010), współudział w przygotowaniu prezen-
tacji macierzystej Katedry podczas Festiwalu 
Nauki w Krakowie (2009 i 2010). 

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGRODY

Za osiągnięcia naukowo-badawcze uzyskała 
2-krotnie zespołową Nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej (1990, 1999). Jest także 
laureatką 4 zespołowych i 2 indywidualnych 
nagród JM  Rektora Akademii Rolniczej 
im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie. Została 
odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi 
(2007) oraz Medalem Złotym Za Długolet-
nią Służbę (2010). 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Turystyka rowerowa, tenis ziemny. 
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lice w  laboratorium dr Milana Tomanka. 
W  latach 2001-2003 pracowała w  Labo-
ratorium Rozrodu Zwierząt profesora 
Garego Williamsa w Texas A&M Univers-
ity w  Teksasie, w  Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Jest członkiem następujących 
międzynarodowych i  krajowych towa-
rzystw naukowych: International Society 
of Farm Animal Endocrinology (ISFAE), 
European Society for Domestic Ani-
mal Reproduction (ESDAR), Society for 
Study of Reproduction (SSR), Society for 
Endocrinology (Sf E), Towarzystwa Biolo-
gii Rozrodu (TBR), Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego (PTZ), Komitetu Roz-
rodu Zwierząt PAN. Wyniki swoich badań 
Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska 
prezentowała na licznych konferencjach 
w kraju i za granicą np.: International Con-
ference on Farm Animal Endocrinology 
w Brukseli (1998), w Budapeszcie, (2004), 
w Roanoke w USA (2008), konferencji SSR 
– Society for Study of Reproduction w Bal-
timore MR w  USA (2002), w  Vancouver 
BC w Kanadzie (2004), w Omaha w USA 
(2006), podczas International Congress 
of Animal Reproduction w  Budapeszcie 
(2006), czy w  8th International Ruminant 
Reproduction Symposium w  Anchorage 
AK, USA, (2010), a  także podczas Inter-
national Meeting for Evolution of Repro-
ductive Biology and Task of Frontiers: 
Trajectory and Proscpects of IVF, Stem Cell 
and Epigenetic Studies & Japan-Poland 
Joint Seminar „Cutting-Edge Reproduc-
tive Physiology – from Gamete to Baby” 
w Morioce, Iweta w Japonii (2011). 

Brała czynny udział w  komisjach skru-
tacyjnych i  egzaminacyjnych na Wydziale 
Hodowli i  Biologii Zwierząt (1997-2004) 
oraz od 2000 r. na kierunku Biotechnologii – 
Studia Międzywydziałowe. 

W  roku 1994 prof. Dorota Zięba-
-Przybylska brała udział w  organizacji 
Th e First European Conference on Emb-
ryo Technolog y and Genetic Enginee-
ring in Cattle and Sheep w Krakowie oraz 
Sympozjum Rozród koni, które odbyło się 
w  2004  r., jak i  w  organizowanych przez 

Katedrę Owiec i  Kóz Owczarskich Szkół 
Zimowych w  Zakopanem w  latach: 1998, 
2001, 2004 i  2005. Ponadto, czynnie 
uczestniczyła, jako członek Komitetu Orga-
nizacyjnego, w  przygotowaniu VII Zjazdu 
Towarzystwa Biologii Rozrodu, który odbył 
się w  Krakowie we wrześniu 2005  r. Była 
koordynatorem z  ramienia Biotechnologii 
– Studiów Międzywydziałowych organiza-
cji Festiwalu Nauki w  Krakowie w  2007  r. 
Organizowała I  i  II Zimową Konferencję 
Towarzystwa Biologii Rozrodu w  Zakopa-
nem w  marcu 2007  r. i  lutym 2010 r. Była 
członkiem Uczelnianej Komisji Wybor-
czej kadencji 2008-2012, 2012-2016 oraz 
Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadr. 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH 

I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTW 

NAUKOWYCH

Prof. Dorota Zięba-Przybylska należy do 
Rad Naukowych czasopism o  zasięgu mię-
dzynarodowym: Domestic Animal Endocri-
nology, World Journal of Diabetes oraz 
Reproductive Biology. Dorobek naukowy 
prof. dr hab. Doroty Zięby-Przybylskiej, 
obejmuje ponad 130 publikacji naukowych, 
w  tym 75 proc. prac oryginalnych uka-
zało się w  indeksowanych anglojęzycznych 
czasopismach. Na forum międzynarodo-
wym prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybyl-
ska prowadziła liczne kursy i  wykłady, np. 
w  Uniwersytecie Texas A&M w  USA, czy 
w  Uniwersytecie w  Budapeszcie. Jej publi-
kacja z 2005 r.: Regulatory roles of leptin in 
reproduction and metabolism in cattle: A com-
parative review, opublikowana w  Domestic 
Animal Endocrinology 2005; 29: 166-185 
jest jedną z  10 najczęściej cytowanych 
prac tego czasopisma od ponad 7 lat. Prof. 
Dorota Zięba-Przybylska była kierowni-
kiem 5 projektów badawczych oraz głów-
nym wykonawcą w  kolejnych 5 projektach 
fi nansowanych przez MNiSzW, w  2011  r. 
była Członkiem Zespołu Ekspertów NCN 
panelu NZ4 – Biologii na poziomie tkanek, 
narządów i  organizmów: budowa i  czyn-
ność układów, narządów i organizmów ludzi 

i  zwierząt, medycyna doświadczalna, pod-
stawy neurologii. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Od wielu lat prof. dr hab. Dorota Zięba-
-Przybylska prowadzi badania związane 
z  neuroendokrynologią rozrodu zwierząt 
domowych, w szczególności Jej zainteresowa-
nia dotyczą czynników warunkujących procesy 
sezonowości rozrodu małych przeżuwaczy, 
białek anorektycznych i  oreksygenicznych 
regulujących procesy rozrodu i metabolizmu 
u  przeżuwaczy, roli melatoniny w  procesach 
rozrodu i  metabolizmu, czynników wpływa-
jące na procesy steroidogenezy w jajniku, roli 
receptorów hormonów steroidowych w ukła-
dzie rozrodczym samicy. Wypromowała 30 
magistrantów, 6 licencjatów oraz 8 inżynierów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także 
2 doktorów nauk rolniczych, a wszczęcie prze-
wodu następnej doktorantki planowane jest 
w maju 2012 r. 

Obecnie sprawuje stanowisko kierow-
nika Katedry Hodowli Trzody Chlew-
nej i  Małych Przeżuwaczy, prowadzi liczne 
zajęcia na Biotechnologii – Studiach Mię-
dzywydziałowych, m.in. seminaria dyplo-
mowe, przedmioty: Bioinżynieria komórek 
i  tkanek, Praktyczne wykorzystanie technik 
immunoenzymatycznych, Kultury zwierzęce 
i roślinne in vitro. 

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGRODY

Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska jest 
laureatką dwóch nagród Prezesa Rady Mini-
strów za wyróżnioną prace doktorską (1997 r.) 
i wyróżnioną rozprawę habilitacyjną (2006 r.) 
oraz licznych nagród Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego za osiągnięcia w dziedzinie nau-
kowej, w 2010 r. została odznaczona Medalem 
Brązowym za Dwuletnią Służbę. 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

W  wolnych chwilach z  pasją słucha muzyki 
fi lmowej i czyta ksią żki.  



30

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Marian Radwan
Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Andrzej Marian Radwan urodził się 2 
czerwca 1944 r. w Rawałowicach, woj. mało-
polskie. Jest absolwentem Liceum Ogólno-
kształcącego w  Proszowicach. Studia wyższe 
odbył na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły 
Rolniczej w  Krakowie (1964-1969), otrzy-
mując dyplom magistra inżyniera leśni-
ctwa na podstawie pracy Problem robotników 
leśnych w katowickim OZLP na tle stosunków 
gospodarczych i społecznych. Stopień naukowy 
doktora nauk rolniczych uzyskał w  1978 r. 
na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie, po 
obronie pracy Stan i  kierunki rozwoju usług 
agrochemicznych w  indywidualnych gospodar-
stwach rolnych w  rejonie Polski południowo-
-wschodniej, wykonanej pod kierunkiem 
prof. Franciszka Kolbusza. Habilitował 
się w  2001 r. na Wydziale Rolniczo-Ekono-
micznym, uzyskując stopień doktora habilito-
wanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, 
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy 
Usługi produkcyjne w procesie przemian struk-
turalnych gospodarstw rodzinnych, Zeszyty 
Naukowe AR w Krakowie, s. Rozprawy, z. 72, 
2001. Tytuł naukowy profesora nauk rolni-
czych otrzymał 11 kwietnia 2012 r. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Na Uczelni pracuje nieprzerwanie od grud-
nia 1969 r., zajmując kolejne stanowiska: 
asystenta stażysty, asystenta naukowo-dydak-
tycznego, starszego asystenta, w  latach 
1978-2006 – adiunkta i od 1 grudnia 2006 r. 
profesora nadzwyczajnego UR. Od 1 wrześ-
nia 2009 r. jest Kierownikiem Zakładu Eko-

nomii i  Polityki Gospodarczej w  Instytucie 
Ekonomiczno -Społecznym Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie. Pracował (1985-
1989) na pół etatu w Oddziale Krakowskim 
Centralnego Ośrodka Oświaty i  Postępu 
w Rolnictwie, a w latach 1998-2003 w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Krakowie, pełniąc 
funkcję wiceprezesa Zarządu. 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY

Jego zainteresowania naukowe obejmują kilka 
kierunków badawczych, z których do najważ-
niejszych należą: ekonomiczne i organizacyjne 
problemy związane z usługami produkcyjnymi 
w rolnictwie, przemiany strukturalne w obsza-
rze rolnictwa i  gospodarstw rodzinnych, 
ekonomika gospodarstwa leśnego, aspekty 
wielofunkcyjnego i  trwale zrównoważonego 
rozwoju lasów w Polsce, zagadnienia rozwoju 
zrównoważonego obszarów wiejskich, stanu 
i  jakości środowiska, źródeł wspomagania 
zewnętrznego – fundusze ekologiczne, środki 
pomocowe z UE i inne. 

Dorobek naukowy profesora obejmuje 109 
prac, 66 stanowią oryginalne prace zamiesz-
czone w  czasopismach naukowych, 29 prac 
– w znacznym zakresie o charakterze monogra-
fi cznym zawarte są w recenzowanych wydaw-
nictwach książkowych, 7 stanowią publikacje 
popularnonaukowe, 2 książki, rozprawa habili-
tacyjna i wydana w listopadzie 2010 r. mono-
grafi a Usługi produkcyjne w  gospodarstwach 
rodzinnych – analiza przestrzenno-czasowa 
Wyd. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiej-
skich, będąca rozległym studium nad usługami 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Marian Radwan
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produkcyjnymi w  gospodarstwach rodzin-
nych, poparta wieloletnimi badaniami. Do 
wymienionych opracowań należą także roz-
działy do 2 podręczników, skrypt do dydak-
tyki, jest również współautorem 2 opracowań 
monograficznych niepublikowanych. Waż-
niejsze opracowania to: Instytucjonalne wspie-
ranie zrównoważonego rozwoju przez fundusze 
ekologiczne. Ekonomia i Środowisko, Białystok 
(2004), Polish forest and forest holdings in sus-
tainable forest economy, Mykolas Romeris Uni-
versitates Vilnius (2006), Services sector in 
structural transformations of agriculture and 
rural areas in Poland, Economic Science for 
Rural Development, Jelgawa (2007), Tendencje 
w rozwoju sektora usługowego w Polsce. Współ-
czesne Zarządzanie, Białystok (2008), Zasoby 
pracy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospo-
darstw socjalnych w  Polsce, Acta Scientarum 
Polonarum, Oeconomia (2009), Gospodarstwa 
rodzinne w  Polsce według kierunków produk-
cji rolniczej, Journal of Agribusiness and Rural 
Develelopment, Poznań (2011). 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Mariana Radwana obejmuje zajęcia 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
ostatnio na Wydziale Rolniczo-Ekonomicz-
nym i  Leśnym, z  przedmiotów: ekonomia, 
ekonomika ochrony środowiska, ekonomika 
leśnictwa, marketing i  ekonomika usług oraz 
podstawy makroekonomii, na studiach pody-
plomowych „Agro-Unia” oraz Gospodarowa-
nie i Zarządzanie Środowiskiem fi nansowanym 
z Programu UE „Kapitał Ludzki”. Zajęcia doty-
czą kwestii ochrony środowiska, zrównoważo-
nego rozwoju obszarów wiejskich, funduszy 
ekologicznych i środków pomocowych z UE, 
jako ważnych instrumentów realizacji zadań 
w ochronie środowiska. Był opiekunem studen-
tów IV roku Wydziału Rolniczego na praktyce 
(1985 r.) w  byłej NRD, opiekunem 70 prac 
magisterskich oraz 30 inżynierskich i  licen-
cjackich oraz recenzentem ponad 180 prac 
dyplomowych, 8 prac doktorskich, 84 artyku-
łów do wydawnictw naukowych oraz książki, 
35 projektów badawczych z  KBN, a  następ-

nie MNiSzW. Pod Jego kierunkiem wykonano 
3 prace doktorskie, jest też opiekunem 3 otwar-
tych przewodów doktorskich. 

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI 

PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

Brał udział i  przedstawiał referaty na konfe-
rencjach naukowych m.in. w  Berlinie, Bonn, 
Halle, Hradec Kralove, Jelgawa-Ryga, Sofi i, 
Tallinie i  Wilnie, w  latach 90. uczestniczył 
w seminariach naukowych z udziałem profeso-
rów uniwersytetów europejskich i  amerykań-
skich organizowanych przez AE w  Krakowie 
oraz Małopolski Instytut Samorządu Teryto-
rialnego i  Administracji. Posiada certyfi katy: 
na Kandydata Członka Rad Nadzorczych 
w Spółkach Skarbu Państwa (1995) oraz JM 
Rektora AE w Krakowie po odbyciu semina-
rium w roku akademickim 1991/92 – Europe 
– Challenger For Socio-Economic Th eory. 

ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE

Prof. dr hab. inż. Andrzej Marian Radwan 
odbył następujące staże naukowe: pięciomie-
sięczny na Uniwersytecie im. T.  Szewczenki 
w  Kijowie (1981), dwumiesięczny na Uni-
wersytecie im. Humboldta w Berlinie (1983), 
trzymiesięczny na uczelniach niemieckich – 
Wyższej Szkole Rolniczej Oddział Wiehen-
stephan w  Triesdorfi e pod Monachium oraz 
na Uniwersytecie Rolniczym w Lipsku (1993), 
trzytygodniowy w  Instytucie Stressemana 
w Bonn (1991), a także staże krajowe – trzy-
miesięczny na SGGW w Warszawie (1972) na 
Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, oraz pię-
ciomiesięczny staż produkcyjny w Spółdzielni 
Kółek Rolniczych, Michałowice k.  Krakowa 
(1990/1991). 

PRZYZNANE GRANTY

Realizował dla nauki projekty badawcze: 
System usług dla rolników i  ludności wiejskiej 
jako element rozwoju wsi i stymulowania potrzeb 
w  zakresie doskonalenia kwalifi kacji zawodo-
wych dla COOiPwR w  Brwinowie, 1986-
1990. Wpływ obsługi produkcyjnej SKR na 

wyniki ekonomiczne indywidualnego rolni-
ctwa w  regionie bieszczadzkim 1986-1990. 
CPBR nr  1020. Regionalne zróżnicowanie 
usług produkcyjnych w rolnictwie i ich wpływ na 
modernizację i  przemiany strukturalne gospo-
darstw rodzinnych (analiza przestrzenno-cza-
sowa) MNiSzW (lata 2007-2010). 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Współpraca z  praktyką rolniczą obejmowała 
Wykorzystanie ciągników i  sprzętu rolników 
indywidualnych w  celu zwiększenia procesów 
mechanizacji usług w  powiązaniu z  wiodącą 
i organizatorską rolą SKR dla WZKR Kraków 
(1980), Studium gospodarki rolniczej w zlewni 
rzeki Rudawy dla Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie (1986). 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH 

I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Prof. dr hab. inż. Andrzej Marian Radwan 
jest członkiem Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu, Stowarzyszenia Eko-
nomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 
Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Reprezentował adiunktów i  asystentów do 
Rady Wydziału (1984-1998). Od 2005 r. jest 
członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki, 
a w obecnej kadencji przedstawicielem Wydzia-
łowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli niebędą-
cych profesorami, przedstawicielem wydziału 
do Senatu, Przewodniczącym Senackiej Komi-
sji ds. Gospodarki Majątkowej, członkiem 
Uczelnianej Komisji Wyborczej i  Kolegium 
Elektorów do Wyboru Rektora. 

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGRODY

Za działalność naukową i dydaktyczno-wycho-
wawczą na Uczelni otrzymał osiem nagród JM 
Rektora, Złoty Krzyż Zasługi (1990) i Medal 
Komisji Edukacji Narodowej (2011). 
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WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY 

NAUKOWE

Bogdan Kulig urodził się 1 sierpnia 1963 r. 
w  Limanowej, w  województwie krakow-
skim – obecnie małopolskie, w  rodzinie 
chłopskiej. W  1978 r. ukończył Szkołę 
Podstawową w Laskowej i rozpoczął naukę 
w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Młynnem 
oraz w  Państwowej Szkole Muzycznej 
I  stopnia w  Limanowej. W  latach 1980-
1983 uczęszczał do 3-letniego Technikum 
Rolniczego w  Dąbrowicy, a  w  latach 
1983-1988 studiował na Wydziale Rolni-
czym z  Oddziałem Technologii Żywności 
AR w  Krakowie. Studia rolnicze ukoń-
czył z wynikiem bardzo dobrym w 1988 r., 
uzyskując tytuł magistra inżyniera rolni-
ctwa. Pracę magisterską Plonowanie nowych 
odmian ziemniaków w zależności od wybra-
nych czynników agrotechnicznych wykonał 
w  Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin 
pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ziółek. 
W  1989 r. ukończył 2-letnie Międzywy-
działowe Studium Pedagogiczne na AGH 
w Krakowie, uzyskując kwalifi kacje nauczy-
cielskie. W 1995 r. uzyskał stopień doktora 
nauk rolniczych nadany przez Radę 
Wydziału Rolniczego Akademii Rolni-
czej im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie na 
podstawie rozprawy doktorskiej Plono-
wanie krajowych odmian bobiku w  zależ-
ności od poziomu i  sposobu nawożenia 
azotem. Promotorem przewodu doktor-
skiego był prof. dr hab. Aleksander Szmi-
giel. W  2004 r. uzyskał tytuł doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie 
agronomii – szczegółowej uprawy roślin, 

na podstawie pracy Modelowanie wzrostu, 
rozwoju i plonowania zróżnicowanych morfo-
logicznie odmian bobiku za pomocą modelu 
WOFOST. Tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych nadał mu Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej 24 kwietnia 2012 r. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Po ukończeniu studiów w  1988 r. Bog-
dan Kulig podjął pracę jako asystent staży-
sta, a następnie asystent (1989) w Katedrze 
Szczegółowej Uprawy Roślin Akademii Rol-
niczej w  Krakowie. Po uzyskaniu stopnia 
doktora (1995) i  doktora habilitowanego 
(2004) pracował w  Katedrze Szczegółowej 
Uprawy Roślin Akademii Rolniczej na sta-
nowisku adiunkta, a od 1 listopada 2008 r. 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w  Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin 
(obecnie Zakład w  Instytucie Produkcji 
Roślinnej). 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY

Główne kierunki jego działalności naukowej 
można ująć w następujące grupy tematyczne: 

 • doskonalenie technologii produkcji 
roślin motylkowatych grubo – i drobno-
nasiennych

 • badania dotyczące doboru odmian, tech-
nologii uprawy oraz jakości plonu roślin 
oleistych (katranu abisyńskiego, lnu olei-
stego i rzepaku ozimego)

 • doskonalenie technologii uprawy zbóż, 
w  tym wykorzystanie zasad rolnictwa 
precyzyjnego 

 • wykorzystanie modeli deterministycz-
nych w modelowaniu wzrostu i rozwoju 
roślin. 
Jego dorobek naukowy obejmuje 140 

opublikowanych prac, w  tym 94 to orygi-
nalne prace twórcze, 3 prace przeglądowe 
i  43 prace popularne i  popularnonaukowe 
oraz komunikaty z krajowych i zagranicznych 
konferencji naukowych oraz inne opracowa-
nia. Jest współautorem monografi i Rośliny 
oleiste – uprawa i zastosowanie oraz autorem 
podręcznika Matematyczne modelowanie 
wzrostu i rozwoju roślin. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W  okresie 1989-2012 prowadził zaję-
cia dydaktyczne ze studentami studiów 
dziennych i  zaocznych na następujących 
Wydziałach: Rolniczo-Ekonomicznym – 
Szczegółowa uprawa roślin, Ogrodniczym 

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
Instytut Produkcji Roślinnej
Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
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– Uprawa roślin rolniczych, Techniki i Ener-
getyki Rolnictwa – Podstawy produkcji rol-
niczej oraz Hodowli i  Biologii Zwierząt 
– Uprawa roli i  roślin. Obecnie większość 
zajęć realizuje na Wydziale Rolniczo-Eko-
nomicznym, a  niewielką część na Wydziale 
Hodowli i  Biologii Zwierząt UR w  Krako-
wie. Jest autorem lub współautorem progra-
mów przedmiotów: Doradztwo komputerowe 
w  rolnictwie, Prognozowanie w  produkcji 
roślinnej, Modele wzrostu i  rozwoju roślin, 
Modelowanie procesów w  środowisku, Postęp 
biologiczny. 

Dodatkowo dla obu form studiów prowa-
dzi seminaria na studiach I° i II°. Jest promo-
torem trzech prac doktorskich (1 obroniona) 
oraz recenzentem dwóch prac doktorskich. 
Był opiekunem 74 prac dyplomowych inży-
nierskich i  magisterskich zrealizowanych 
przez studentów studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych. 

ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE

Profesor Bogdan Kulig odbył 4-miesięczny 
staż produkcyjny w gospodarstwie komunal-
nym miasta Zurych w  Szwajcarii (1992 r.), 
gdzie zapoznał się z  nowoczesną technolo-
gią produkcji roślinnej (nasienne i towarowe 
plantacje zbóż i rzepaku) i zwierzęcej (bydło, 
trzoda chlewna). W  1993 r. odbył 3-mie-
sięczny staż naukowy w  Instytucie Uprawy 
i Hodowli Roślin Uniwersytetu Rolniczego 
(Bodenkultur Universität) w  Wiedniu pod 
opieką prof. Petera Ruckenbauera. Celem 
tego stażu naukowego było zapoznanie się 
z  metodyką doświadczeń polowych i  labo-
ratoryjnych oraz podjęcie wspólnych prac 
badawczych dotyczących roślin alternatyw-
nych. W  następnych latach uczestniczył 
w  krótkotrwałych wyjazdach do Uniwersy-
tetu Rolniczego w Nitrze. 

PRZYZNANE GRANTY

W czasie swojej pracy w Katedrze Szczegó-
łowej Uprawy Roślin uczestniczył w realiza-
cji 9 projektów badawczych realizowanych 
ze środków pozauczelnianych. W  6 pro-

jektach był lub jest wykonawcą ( JPBR 
10. 3; PB 0218/23/92/02; 5 S 302 002 
07; 5 P06B 038 17; N310 151837, POIG 
Zastosowanie biomasy do wytwarzania 
polimerowych materiałów przyjaznych śro-
dowisku), a  w  trzech kierownikiem pro-
jektu (5 P06B 038 17; N310 039 32/2145; 
N310 169 139). 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Profesor Bogdan Kulig współpracuje 
z praktyką rolniczą, prowadząc liczne szko-
lenia dla: 

 • inspektorów nasiennych, organizowane 
przez Wojewódzki Inspektorat Pań-
stwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa 
w Krakowie w latach 2006-2011 – agro-
technika upraw nasiennych zbóż, roślin 
okopowych, roślin oleistych i  włókni-
stych oraz roślin pastewnych 

 • rolników – z zasad Kodeksu Dobrej Prak-
tyki Rolniczej oraz Ekologicznego pro-
wadzenia upraw i chowu zwierząt 

 • prowadząc wykłady dla członków Pol-
skiego Towarzystwa Agronomicznego. 
Aktywnie współpracuje ze stacjami 

doświadczalnymi COBORU w Pawłowicach 
(woj. śląskie) i Głubczycach (woj. opolskie). 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH 

I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTW 

NAUKOWYCH

Od 1989 r. należy do Polskiego Towarzystwa 
Nauk Agrotechnicznych (obecnie Polskie 
Towarzystwo Agronomiczne), a  od 1991 r. 
do Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników 
Rolnictwa. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Profesor związany jest z  wieloma organiza-
cjami, w tym jako: 

 • Skarbnik Oddziału Krakowskiego Pol-
skiego Towarzystwa Agronomicznego 
w  latach 1998-2003, członek Komisji 
Rewizyjnej 2003-2007, od 2008 prze-
wodniczący Oddziału Krakowskiego 

PTA, a  od 2012 r. wiceprzewodniczący 
ZG PTA

 • Przedstawiciel młodych pracowników 
naukowych w  Radzie Wydziału Rolni-
czego AR w Krakowie (1999-2002)

 • Członek Wydziałowej Komisji Likwida-
cyjnej – od 1996 r., w latach 2003-2005 
– jej przewodniczący

 • Przedstawiciel Wydziału Rolniczego 
w Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyj-
nej – od 2003 r. 

 • Członek Komisji ds. Rolniczych Stacji 
Doświadczalnych w  latach 1999-2002, 
od 2011 r. członek Rektorskiej Komisji 
ds. Rolniczego Gospodarstwa Doświad-
czalnego UR

 • Członek Kolegium Elektorów ds. 
Wyboru Rektora AR (w  kadencji 
2003-2005 i 2008-2011)

 • Członek zespołu oceniającego przebieg 
procesu dydaktycznego na Wydziale 
Rolniczo-Ekonomicznym (2002-2005)

 • Przewodniczący Uczelnianej Odwo-
ławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Stu-
dentów i  Doktorantów – (2005-2008, 
2008-2012)

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji 
Wyborczej (2005-2008, 2008-2011)

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji 
Dydaktycznej Wydziału Rolniczo-Eko-
nomicznego (2008-2012)

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekruta-
cyjnej WR-E (2005-2008)

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. adiunk-
tów WR-E (2005-2008, 2008-2012)

 • Przedstawiciel Wydziału w Radzie Uni-
wersytetu dla Młodzieży (2007-2008). 

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGRODY

Pięciokrotnie wyróżniany nagrodami JM 
Rektora AR/UR w  dziedzinie nau kowo-
badaw czej i  organizacyjnej oraz srebrnym 
medalem za długoletnią służbę. 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Muzyka. 
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Dni Owada organizowane są na naszym 
Uniwersytecie od 1999  r. i  wpisały się już 
na stałe do kalendarza krakowskich imprez. 
Mają wielu sympatyków, którzy czekają 
na ostatni majowy weekend, aby kolejny 
raz spotkać się z  sześcionogami. Przy-
chodzą całe rodziny – rodzice z  dziećmi, 
dziadkowie z  wnukami, a  także przed-
szkola i  szkoły, bowiem nauczyciele mają 
niepowtarzalną okazję przeprowadzenia 
praktycznych zajęć z  udziałem żywych 

stawonogów. Mogą też posłuchać pasjonują-
cych opowieści o owadach, prezentowanych 
w  Centrum Kultury Studenckiej „ARKA” 
przez pracowników naszej Uczelni. Szcze-
gólnym powodzeniem cieszą się warsztaty 
dla dzieci, które tłumnie odwiedzają salę, 
aby uczestniczyć w lepieniu, malowaniu czy 
wycinaniu owadów pod okiem studentów, 
którzy ponadto wyświetlają fi lmy, opowia-
dają, czytają – wyłącznie o owadach. Można 
też – czekając w długiej kolejce – otrzymać 

tatuaż przedstawiający motyla, pszczołę 
czy chrząszcza i  cieszyć się nim aż… do 
najbliższej kąpieli. Studentka w przebraniu 
wróżki cierpliwie przepowiadała przyszłość 
w oparciu o horoskop wenezuelski, wiążący 
osoby ciekawe przyszłości z ważką, pszczołą 
czy mrówką. Tłumy otaczały owadzią 
kuchnię, nad którą tym razem czuwała grupa 
studentek. Było risotto z karaczanów, larwy 
mączlika młynarka na słodko i… na surowo. 
PYCHA! 

XII Ogólnopolskie Dni Owada
Kraków, 25-27 maja 2012 r. 

Owadzia sztuka kamufl ażu – kolejny dowód doskonałości matki natury



35

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

NIE TAKI PAJĄK STRASZNY

Najważniejsze są jednak żywe owady. Pre-
zentowane w  terrariach i  specjalnie przygo-
towanych przezroczystych pojemnikach, 
mniejsze i większe, efektowne kolorowe i cał-
kiem niepozorne, każdy inny, ale też cha-
rakterystyczny, z  jedynym w  swoim rodzaju 
wyglądem, biologią rozwoju i zachowaniem. 
Można go bez obaw wziąć do ręki, poczuć 
ruch odnóży, zwalczyć niechęć czy obawę. I… 
nie taki owad straszny! Wręcz sympatyczny 
– „dlaczego dotąd tak się go bałem?”. To samo 
dotyczy pająków, zwłaszcza tych najwięk-
szych, kosmatych, powoli poruszających się 
ptaszników. „Czy naprawdę nic mi nie zrobią? 
– Bez obaw” – odpowiada wytrawny hodowca 
sprawujący pieczę nad największą w  Polsce 
kolekcją tych egzotycznych „ośmionogów”. 

NATURALNY PANCERZ

Największą popularnością wśród owadów 
cieszył się (jak co roku) turkuć podjadek. 
Ruchliwy, unikający światła, stale zagrze-
bujący się w  ziemi. Duże zainteresowanie 

wzbudził rozpucz lepiężnikowiec – najwięk-
szy gatunek wśród krajowych ryjkowców. 
Podziw wzbudzał nie tylko jego wygląd, ale 
przede wszystkim niezwykle wytrzymała 
konstrukcja zewnętrznego pancerza. Gdyby 
człowiek miał taką ochronę! Odwiedzający 
wystawę nie kryli zaskoczenia słysząc dźwięki 
wydawane przez poskrzypki czy też obser-

wując sprężyki, które położone na grzbie-
cie szybko powracały do naturalnej pozycji 
sprawnie odbijając się od podłoża. Wśród 
egzotycznych owadów niezmiennym powo-
dzeniem cieszyły się modliszki, straszyki 
i  patyczaki. Opiekujący się nimi studenci 
Wydziału Ogrodniczego informowali gości, 
w jaki sposób je żywić, hodować i rozmnażać. 

By zobaczyć niektóre okazy potrzebny był mikroskop

Mały człowiek i wielka odwaga
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Był też przekaz na żywo z  dramatów dzie-
jących się na liściu – biedronka zjadająca 
mszyce, maleńkie pasożytnicze błonkówki 
poszukujące swych ofi ar. A obok jak zwykle 
interesujący pokaz pasożytów przygotowany 
przez Katedrę Zoologii Wydziału Biologii 
i Hodowli Zwierząt. Podziw wzbudzała także 
kolekcja owadożernych roślin przygotowana 
przez Ogród Botaniczny UJ oraz owady przy-
wiezione przez naszych gości z  Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Były też liczne kolekcje 
egzotycznych owadów w szkle i w gablotach, 
a  łowcy sześcionogów mogli zaopatrzyć się 
w sprzęt i odpowiednią literaturę. 

PO RAZ PIERWSZY, ALE NIE OSTATNI

Tegoroczne Dni Owada różniły się od 
poprzednich jeszcze pod innym wzglę-
dem. Po raz pierwszy, a  mamy nadzieję, że 
nie po raz ostatni, wystawie owadów towa-
rzyszyła prezentacja zwierząt futerkowych 
w  budynku Wydziału Leśnego. A  było co 
oglądać! Kolekcję tłumnie odwiedzały dzieci 
i dorośli. Świnki morskie zaskakiwały barwą 
i długością sierści, a z klatek spoglądały szyn-
szyle. Z kolekcją zwierząt sąsiadowała niezwy-
kle urozmaicona i bardzo ciekawie pokazana 

ekspozycja owadów leśnych, przygotowana 
przez Katedrę Ochrony Lasu. 

GOŚCIE BYLI ZACHWYCENI

Trudno w krótkim tekście wymienić i opisać 
wszystko to, co działo się w ciągu trwającej 
trzy dni imprezy. Dopisała pogoda i zwiedza-
jący, którzy w liczbie ok. 5 tysięcy odwiedzili 
budynki Wydziału Ogrodniczego i Leśnego. 
Dopisali studenci, którzy w  licznej grupie 
pomagali w  przygotowywaniu kolejnego 
„owadziego święta”. Nad wszystkim czuwali 

pracownicy Katedry Ochrony Roślin oraz 
doktorant w tej Katedrze, prawdziwy pasjo-
nat i hodowca owadów – Patrycjusz Nowik. 

XII Dni Owada są już historią, ale 
patrząc w przeszłość, dostrzegając stale ros-
nące zainteresowanie imprezą wśród miesz-
kańców naszego miasta, myślę, że warto, 
mimo ogromnego wysiłku około stuoso-
bowej grupy organizatorów kontynuować 
w przyszłości to, co zrodziło się kilkanaście 
lat temu na naszej uczelni. 

prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Owady zawsze wzbudzają ciekawość

Zwierzęta futerkowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem
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Tradycyjnie w czerwcu na Wydziale Ogrod-
niczym odbyła się już VII edycja Festi-
walu Święta Ogrodów, koordynowanego 
przez Ogród Botaniczny UJ, Klub Muzyki 
Współczesnej „Malwa” oraz Stowarzyszenie 
„Ogrody Sztuki”. Jak co roku w jego organi-
zacji uczestniczyła Katedra Roślin Ozdob-
nych, prezentując bogatą kolekcję zielnych 
roślin ozdobnych gruntowych i  szklarnio-
wych. Ideą święta jest propagowanie roli 

ogrodu w  naszym życiu, więc miłośnicy 
roślin mieli możliwość połączenia wypo-
czynku pośród zieleni z  ofertami kultural-
nymi i naukowymi. 

OD MONETA PO WSPÓŁCZESNOŚĆ

Otwarcia Festiwalu Święta Ogrodów na 
Wydziale Ogrodniczym dokonał JM rektor 
prof. Janusz Żmija w  obecności Dziekana 

Wydziału prof. dr. hab. Marka Grabow-
skiego, a  także dziekana-elekta prof. dr. 
hab. Stanisława Mazura. Następnie goście 
uczestniczyli w  sesji referatowej prowadzo-
nej przez prof. dr. hab. inż. Włodzimierza 
Lecha, podczas której można było posłu-
chać wystąpienia dr inż. Zofi i Malinow-
skiej o prywatnych i ukochanych ogrodach 
należących do wielkich malarzy tj. Claude’a 
Moneta i  Józefa Mehoffera. Natomiast 

VII Festiwal Święto Ogrodów 
na Wydziale Ogrodniczym
Kraków, 13 czerwca 2012 r. 

Wizyta w ogrodzie zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem
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dr inż. Jerzy Kurzawiński zapoznał słucha-
czy z niezwykle bogatą fl orą i pięknem kwia-
tów Amazonii, dr inż. Zbigniew Gajewski 
opisał zieleń miejską Opatiji, a  mgr inż. 
Magdalena Szumlańska i  mgr Adrianna 
Nowicka-Połeć przedstawiły najnowsze 
trendy w  zastosowaniu i  sposobie uprawy 
roślin użytkowych w  centrach metropolii 
(m.in. permakultura, ogrodnictwo miejskie, 
„zielona partyzantka”). Na zakończenie mgr 
inż. Katarzyna Kałużny i  mgr inż. Aneta 
Zając omówiły przykłady wykorzystania róż-
norodnych elementów zieleni, czyli zielone 
ściany i zielone dachy służące urozmaiceniu 
przestrzeni miejskiej Walencji. 

AKADEMIA MAŁEGO OGRODNIKA

Ogromne zainteresowanie wzbudziły war-
sztaty ogrodnicze skierowane do dzieci, które 
odbywały się pod szyldem Akademii Małego 
Ogrodnika. Najmłodsi ogrodnicy z zacieka-
wieniem uczestniczyli w lekcji na temat Co to 
są rośliny? Dowiedzieli się dzięki niej jak zbu-
dowane są rośliny oraz co jest im niezbędne 
do życia. Swoją naukę przedszkolaki konty-
nuowały na kolekcji roślin ozdobnych grunto-
wych i szklarniowych, poznając i obserwując 
różnorodne rośliny ozdobne, zróżnicowane 
pod względem zapachów, pokrojów, kształ-
tów i barw kwiatów oraz liści. Duże zdziwie-
nie wśród przedszkolaków wywołała uprawa 
pomidorów „bez ziemi”, trawa pachnąca 
jak cytryna oraz drzewa bananowca, kawy 
i cytryny. Następnie dzieci, mając już podsta-
wową wiedzę na temat roślin i ich pielęgnacji, 
uczestniczyły w zajęciach praktycznych, pod-
czas których sadziły rośliny mirtu do doni-
czek, które potem zabrały do domów. 

Pomimo deszczowej pogody, licznie przy-
byli goście z dużym zaciekawieniem zwiedzali 
bogatą kolekcję roślin ozdobnych, o  której 
opowiadali mocno zaangażowani w  orga-
nizację święta ogrodów studenci Wydziału 
Ogrodniczego. 

mgr inż. Justyna Mazur 
mgr inż. Marta Urbaniec

Katedra Roślin Ozdobnych Krople deszczu nadały kwiatom szczególny urok

Piękno ogrodu zachęca do odwiedzin

Wykład obejmujący zagadnienia związane z ogrodnictwem
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Święto Małopolski obchodzone jest 10 
czerwca, w  dzień w  którym w  1979  r. 
w czasie homilii na Błoniach Ojciec Święty 
Jan Paweł II powiedział: Patrzę z  tego 
miejsca na Kraków, w którym każdy kamień 
i  każda cegła jest mi droga i  patrzę stąd na 
Polskę. Trzydzieści lat po tych historycz-
nych słowach, w 2009 r. władze Małopolski 
ustanowiły dzień 10 czerwca Świętem Mało-
polski. W tym roku uroczysta gala odbyła się 
6 czerwca w  budynku Opery Krakowskiej, 
w  czasie 23. sesji Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. 

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Kluczem do zrozumienia roli regionów 
w Europie są dwa słowa – tradycja i nowo-
czesność. Są one gwarantem łączenia i wza-
jemnego przenikania się uniwersalnych 
wartości, na których budowana powinna 
być przyszłość i pomyślność nie tylko Pol-
ski ale całej Europy. Małopolska od tysiącle-
cia jest zintegrowana kulturowo, społecznie 
i  religijnie, czym łączy doskonale tradycje 
z  nowoczesnością – powiedział Kazimierz 
Barczyk przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego. Drugim takim 
wyjątkowym regionem jest Bawaria. Zie-
mie te dały światu dwóch wielkich papieży 
– Jana Pawła II i  jego następcę Benedykta 
XVI. Małopolska to nie tylko miejsce, w któ-
rym przyszło nam żyć, to jest powód do naszej 
dumy radości i podziwu, którymi chcemy się 
dzielić ze wszystkimi przyjaciółmi – dodał 
Kazimierz Barczyk. 

TO NAJWIĘKSZY SKARB

Małopolska, pod każdym względem, jest 
wyjątkową częścią naszego kraju. Tu znaj-

duje się blisko połowa wszystkich zabyt-
ków wpisanych na listę UNESCO. Zabytki 
te dowodzą też wielkiej roli naukowców, 
którzy związali swoje życie z  Krakowem 

Srebrny Medal Honorowy 
„Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego” 
dla prof. dr hab. inż. Janusza Żmiji, 
rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kraków, 6 czerwca 2012 r. 

Trzej odznaczeni rektorzy, profesorowie: Karol Musioł (UJ), Antoni Tajduś (AGH), 
Janusz Żmija (UR)

Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego wręcza medal JM rektorowi 
prof. Januszowi Żmiji



40

i całą południową Polską. Kierunek rozwoju 
regionu do roku 2020  r. wyznacza Strate-
gia Rozwoju Województwa Małopolskiego, 
przewidująca rozwój siedmiu obszarów, wpi-
sujących się w nowe ramy fi nansowania. Jak 
dotąd udaje nam się połączyć pieczołowitość dla 
tradycji z dążeniem do nowoczesności – powie-
dział Marek Sowa, marszałek województwa 
małopolskiego. Dziś Małopolska to rozpozna-
walny w  Europie region wiedzy i  aktywności. 
Chociaż demografi a nie jest dla nas łaskawa, to 
nadal kształcimy ponad 200 tysięcy studentów, 
a co dziesiąty polski uczony prowadzi tu swoje 
badania – dodał Marek Sowa. 

14 LAUREATÓW

Medal Honorowy „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Małopolskiego” to zaszczytne 
wyróżnienie, nadawane osobom, instytu-
cjom lub organizacjom, które w  szczególny 
sposób przyczyniają się do rozwoju naszego 
województwa działając na różnych płaszczy-
znach działalności, m.in. społecznej, gospo-
darczej i kulturalnej. Medal ten nadawany jest 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
po rekomendacji Komisji Medalu. 

Medal ma trzy stopnie: pierwszy – któ-
remu odpowiada Medal Złoty, drugi – któ-
remu odpowiada Medal Srebrny i  trzeci 
– któremu odpowiada Medal Brązowy. 
W  tym roku Komisja Medalu podjęła 
uchwałę o uhonorowaniu 14 osób. 

TRZECH REKTORÓW

Decyzją Komisji Medalu, Srebrnym Meda-
lem „Za Zasługi dla Województwa Małopol-
skiego” odznaczeni zostali trzej rektorzy: prof. 
dr hab. Karol Musioł – rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego,  prof. dr hab. inż. Antoni 
Tajduś – rektor Akademii Górniczo-Hutni-
czej i prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego. Komisja uznała, 
że są oni wybitnymi specjalistami w  swoich 
dziedzinach, o czym świadczą liczne publika-
cje, a ponadto każdy z nich zostawił trwały ślad 
swoich dwóch kadencji. W przypadku profe-
sora Musioła – to III Kampus UJ, profesora 

Tajdusia – to Europejski Węzeł Wiedzy 
i  Innowacji, a  profesor Żmija jest budowni-
czym wielu nowych budynków ze szczególnym 
uwzględnieniem gmachu Wydziału Weteryna-
rii. W  imieniu odznaczonych rektorów głos 
zabrał prof. dr hab. Karol Musioł – Jesteśmy 
skromnymi rektorami wielkich uczelni. Czujemy 
się dumni z  przeszłości i  na tym fundamencie 
budujemy przyszłość młodych ludzi, tych mło-

dych ludzi, którzy przejmą już niedługo odpo-
wiedzialność za Małopolskę i Europę. Chociaż 
urodziłem się w innym regionie Polski, to jednak 
przekonałem się, że życie w Małej Polsce, to życie 
w kwintesencji Polski i polskości. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
odznaczonym. 

Opracowanie dr Szymon Sikorski

LAUREACI MEDALU HONOROWEGO 
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MEDAL ZŁOTY
• Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski
• Wisława Szymborska (1923-2012)

MEDAL SREBRNY
• Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki
• Prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
• Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego
• Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik (1938-2012)

MEDAL BRĄZOWY
• Michał Biernacki
• Dr inż. Kazimierz Kotwica
• August Kowalczyk
• Dr Krzysztof Pawłowski
• Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji
• Grupa Podhalańska – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Sala Filharmonii Krakowskiej wypełniona była do ostatniego miejsca
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Chlubą naszej Uczelni są gospodarstwa rolne, 
których produkty cechuje bardzo wysoka 
jakość. Przez kilka lat zbiory zbóż realizowały 
fi rmy zewnętrzne, dla których zbieranie plonów 

z  naszego areału było jednym z  kilku zadań 
wykonywanych w  oparciu o  umowy. Opóź-
nienia, które się zdarzały miały negatywny 
wpływ na jakość ziarna, co generowało straty. 

ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE

Z inicjatywy JM rektora prof. Janusza Żmiji 
i  na mocy decyzji Senatu Uczelni z  2 lipca 
2010  r. zostało powołane Rolnicze Gospo-
darstwo Doświadczalne oraz Stacje Doświad-
czalne Uniwersytetu. Już w tej chwili ich areał 
wynosi 150 ha, zaś docelowo ma być powięk-
szony o  kolejne 100. Prowadzone są tam 
nowoczesne badania, jednak do obsługi tak 
znacznego terenu konieczny jest nowoczesny 
i specjalistyczny sprzęt rolniczy. 

NOWOCZESNE MASZYNY

15 czerwca, zgodnie z rozstrzygniętym postępo-
waniem przetargowym, fi rma Trojan sp. z o.o. 
z Wieliczki dostarczyła do Uniwersytetu Rolni-
czego kombajn zbożowy CLAAS TUCANO 
320. Ta nowoczesna maszyna nie tylko ułatwi 
zbiór zbóż i  rzepaku, ale poprzez terminowe 
wykonanie prac osiągnięta zostanie poprawa 
jakości ziarna. Należy zaznaczyć, że zakup kom-
bajnu stanowi zamknięcie całego etapu unowo-
cześniania procesu uprawy gleby, nawożenia 
i ochrony roślin. Do tej pory kupiono już ciąg-
nik rolniczy dużej mocy, pług odwracalny, roz-
siewacz nawozów, 2 opryskiwacze polowe. 

Poniesione nakłady inwestycyjne, w per-
spektywie najbliższych lat służyć będą 
także prowadzonym badaniom naukowym 
i poprawie praktycznej części procesu dydak-
tycznego studentów. 

mgr inż. Jerzy Jaskiernia 
pełnomocnik Rektora ds. Rolniczego 

Gospodarstwa Doświadczalnego 
i Stacji Doświadczalnych

Modernizacja parku maszynowego 
– nowy kombajn
Kraków, 15 czerwca 2012 r.

Gospodarstwo rolne w Prusach

Od lewej: Władysław Trojan, Henryk Krajewski, Karol Ledwich, Grzegorz Komisarz, Marcin Krupa
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Od wielu lat można usłyszeć, że budowni-
ctwo pasywne ma przed sobą wielką przy-
szłość. Wzrastające koszty utrzymania, 
w tym zwłaszcza opłaty za centralne ogrze-
wanie i  energię elektryczną, powodują, że 
coraz więcej tego typu obiektów znajduje się 
w fazie realizacji. Jednak wielu inwestorów, 
ze względu na koszty projektu i materiałów 
budowlanych związanye z pasywną techno-
logią, nie podejmuje się rozpoczęcia takiej 
inwestycji. Istotnie, zdaniem  ekspertów, 
budynek pasywny jest o 15-20 proc. droższy 
od budowanego w  technice tradycyjnej. 
Jednak, co najistotniejsze, szybki zwrot 
różnicy kosztów następuje w  trakcie jego 
wieloletniej eksploatacji. Roczne koszty 
utrzymania naszego kompleksu sportowego 
obrazuje tabela. 

Na tym tle Uniwersytet Rolniczy ma 
wiele powodów do dumy. Aktualnie pro-
wadzona jest jedna z  największych pasyw-
nych inwestycji w Krakowie. Jest nią budowa 
budynku hali sportowej o  powierzchni 
1850  mkw., przeznaczonej dla Studium 
Wychowania Fizycznego. Celem tej inwe-
stycji jest wzmocnienie potencjału dydak-

tycznego i  konkurencyjności Uczelni, tym 
bardziej że do tej pory nie mieliśmy tak 
nowoczesnej hali sportowej. Ponadto rozbu-
dowa infrastruktury rekreacyjnej przyczyni 
się do wzrostu poziomu kultury fi zycznej 
studentów, co w świetle danych dotyczących 

licznych wad postawy u  młodzieży, należy 
uznać za kwestię priorytetową. Dodatkowo 
hala ta będzie wykorzystywana również do 
celów komercyjnych i  tym sposobem przy-
czyni się do podniesienia standardu świad-
czenia usług sportowych w Krakowie. 

Nowa pasywna hala sportowa. 
Mamy powody do dumy

Standard budynku pasywnego hala sportowa
Powierzchnia użytkowa 1850 mkw. 

Rodzaj kosztów Koszty na rok

Energia elektryczna 27.344 zł

Ogrzewanie i ciepła woda 10.530 zł

Usługi komunalne 2153 zł

Serwis i usługi remontowe 5079 zł

Ubezpieczenie 5000 zł

Razem 50.106 zł

Budowa hali sportowej. Stan prac z kwietnia 2012 r.
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BUDYNEK PASYWNY, CZYLI JAKI? 

Najważniejszymi cechami decydującymi 
o  przyznaniu budynkowi miana pasyw-
nego są: wysoka termoizolacyjność prze-
gród zewnętrznych, niskie zużycie energii na 
cele grzewcze, wysoka szczelność budynku, 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, 
ogrzewanie podłogowe, wysoka innowa-
cyjna technologia. Nasza inwestycja spełnia 
wszystkie te wymogi. Co więcej, jest realizo-
wana zgodnie z unijną zasadą zrównoważo-
nego rozwoju, która przewiduje powiązanie 
rozwoju gospodarczego i  wzrostu jakości 
życia ludności z równoczesną poprawą stanu 
środowiska przyrodniczego. 

PRAWIE 7 MILIONÓW ZŁOTYCH

Kosztorys inwestorski budowy naszego 
kompleksu zamyka się kwotą 8.611.000  zł 
(brutto), zaś zgodnie z  umową zawartą 

z  firmą Cechini Sp.J., będącą głównym 
wykonawcą, koszt budowy wyniesie około 
6.944.000 zł (brutto). W ramach prac wyko-
nany będzie nie tylko budynek, ale także 
systemy z wewnętrznymi instalacjami wody, 
kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu z kotłownią 
gazową, wentylacji mechanicznej, instalacji 
elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu. 
Projekt kompleksu opracowała fi rma Archi-
tektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J., 
od lat specjalizująca się w  architekturze 
pasywnej, prowadzona przez Marcina Stel-
macha i  Tomasza Pyszczka. Prace rozpo-
częto w grudniu 2011 r., a ich zakończenie 
planowane jest na grudzień 2012 r. 

KOLEJNE INWESTYCJE UNIWERSYTETU

Można z całą pewnością stwierdzić, że nasza 
przygoda z  technologią pasywną dopiero 
się zaczyna. W  przygotowaniu znajdują 
się bowiem jeszcze dwie podobne inwe-

stycje. Pierwszą będzie nowy budynek 
Wydziału Inżynierii Produkcji i  Energe-
tyki, zlokalizowany przy ul. Balickiej 116. 
W  jego skład wejdzie budynek laborato-
rium dla studentów wydziału ze stanowi-
skami umożliwiającymi szeroką prezentację 
nowych technologii. Drugi, to inwestycja 
realizowana dla Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji, przy ul. Balickiej 253. 
Po spełnieniu wymagań konserwatorskich, 
koniecznych ze względu na zabytkowy cha-
rakter kompleksu, w  technologii pasywnej 
realizowana będzie przebudowa istnieją-
cych budynków spichlerza i  garaży na sale 
dydaktyczne. 

Jestem przekonany, że warto inwestować 
w technologię pasywną, tym bardziej, że pro-
jekty architektoniczne są coraz ładniejsze, 
a to też jeden z ważnych czynników. 

mgr inż. Krzysztof Ziółkowski
kanclerz Uniwersytetu Rolniczego

Budowa hali sportowej. Stan prac z maja 2012 r.
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Uniwersytet Rolniczy jest wiodącą w Polsce 
uczelnią kształcącą na kierunkach rolni-
czych, by jednak sprostać rosnącym wyma-
ganiom rynku pracy, badania muszą być 
prowadzone na najwyższym poziomie. 
Konieczna do tego jest nie tylko kadra 
dydaktyczno-naukowa, ale także odpo-
wiednio nowoczesne zaplecze. 22 czerwca 
zostały zaprezentowane zmodernizowane 
sale na Wydziale Leśnym i Wydziale Ogrod-
niczym. Tym sposobem zakończone zostały 
prace związane z projektem o nazwie Dydak-
tyka i Badania. Unowocześnienie bazy mate-
rialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
służące efektywnemu nauczaniu. Należy 
zaznaczyć, że zgodnie z  umową, ostateczne 
oddanie tych sal nastąpi 30 czerwca br. 

ŻYCZLIWOŚĆ I POMOC

Dydaktyka i badania na naszej Uczelni odgry-
wają bardzo duże znaczenie, co przekłada się 
na wysoki poziom nauczania. Jednak nie spo-
sób myśleć o realizacji wysokich standardów 
bez odpowiedniej bazy dydaktycznej. 

– Jestem wdzięczy Panu Wojciechowi 
Kozakowi wiecemarszałkowi województwa 
małopolskiego za ogromną życzliwość, jakiej 
doświadczamy już od wielu lat. – powiedział 
na początku uroczystości JM prof. Janusz 
Żmija. – Wartość zakończonego dziś projektu 
to około 16 mln zł, zaś prawie 9 otrzymaliśmy 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Dziękuję Panu również za 
wsparcie dla wspólnych działań, jakie w kwestii 
weterynarii podjęliśmy razem z Uniwersytetem 

Dydaktyka i Badania. 
Unowocześnienie bazy materialnej 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
służące efektywnemu nauczaniu 
Kraków, 22 czerwca 2012 r. 

Kierownik Katedry Gleboznawstwa Leśnego prof. dr hab. Stanisław Brożek

Od lewej: wicemarszałek Wojciech Kozak, JM rektor Janusz Żmija, Krzysztof Ziółkowski, 
kanclerz Uczelni
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Jagiellońskim. Cieszę się, że nadal deklaruje 
Pan swoją pomoc i wsparcie. Chcę podkreślić, że 
wszystkie te działania realizowane przez nasz 
Uniwersytet służą całej społeczności Małopolski 
– dodał Rektor. 

Integracja Polski z  Unią Europejską 
przynosi wiele korzyści i  przekłada się na 
poprawę poziomu w  wielu dziedzinach 
życia. Za kluczowe jednak należy uznać 
inwestycje związane z  budową społeczeń-
stwa opartego na wiedzy, co wpisuje się 
w  strategie przyjęte dla wszystkich krajów 
Unii. Trzeba jednak podkreślić, że system 
pozyskiwania funduszy unijnych jest ściśle 
skorelowany ze sposobem wykorzystania 
tych środków. 

– Cieszymy się, że środki europejskie 
służą rozwojowi tak wspaniałych inicjatyw 
i przekładają się na rozwój naszych uczelni 
– powiedział Wojciech Kozak wice-
marszałek województwa małopolskiego. 
–  Dziękuję za tak dobre wykorzystanie 
tych środków, gdyż im lepiej je wykorzystu-
jemy, tym jesteśmy dodatkowo premiowani, 
w  postaci dodatkowych funduszy – dodał 
wicemarszałek Kozak. 

Jednak remont i  doposażenie pra-
cowni, prowadzenie tak wielu działań inwe-
stycyjnych w  oparciu wyłącznie o  własne 
środki, przekracza możliwości fi nansowe 
naszej Uczelni. Dlatego tak ważną sprawą 
jest pomoc i  zaangażowanie władz samo-
rządowych i  centralnych. – Bez pomocy 
fi nansowej ze strony Urzędu Marszałkow-
skiego Uczelnia nie mogłaby realizować tak 
wielu zadań inwestycyjnych – powiedział 
mgr inż. Krzysztof Ziółkowski, kanclerz 
Uniwersytetu Rolniczego. – Chcę również 
podziękować dyrektorom departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego za tak wielkie 
zaangażowanie i pomoc okazywaną nam na 
każdym etapie współpracy. Dziękuję także 
Prodziekanom dr. hab. inż. Stanisławowi 
Małkowi – z  Wydziału Leśnego i  prof. dr. 
hab. Stanisławowi Mazurowi z  Wydziału 
Ogrodniczego oraz wszystkim pracownikom 
tych wydziałów i pracownikom pionu admi-
nistracyjnego uczestniczącym w tym projekcie 
– dodał kanclerz Ziółkowski. 

ZWIEŃCZENIE PRAC

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia, jakim 
była przebudowa i  wyposażenie sal dydak-
tycznych, rozpoczęła się w 2007 r., natomiast 
w 2009 r. została podpisana umowa zasadni-
cza i  od tego momentu datuje się realizację 
tego przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa warunków 
oraz udoskonalenie oferty kształcenia na 
Wydziale Leśnym i Wydziale Ogrodniczym, 
osiągnięte poprzez rozwój infrastruktury 
służącej prowadzeniu działalności dydak-
tycznej oraz naukowo-badawczej. W ramach 
tych zadań zmodernizowano pięć sal 
wykładowych, dwa laboratoria badawczo-
-naukowe znajdujące się w trzech obiektach 
na terenie Wydziału Leśnego i  Wydziału 
Ogrodniczego. Ponadto zakupione zostało 
wyposażenie w zakresie aparatury naukowo-
-badawczej, zestawów komputerowych wraz 
z  oprogramowaniem, zestawów wyposa-

żenia technologicznego, audiowizualnego 
i eksponatów profi li glebowych. To najlepiej 
pokazuje jak szerokie było spektrum podję-
tych działań. 

SZEŚĆ KOMPONENTÓW NA DWÓCH 

WYDZIAŁACH

Realizowane zadanie składało się z 6 elemen-
tów prowadzonych na Wydziale Leśnym 
i Wydziale Ogrodniczym. Prace na pierwszym 
wydziale obejmowały: modernizację wraz 
z wyposażeniem sal wykładowych, adaptację 
i  wyposażenie standardowe i  specjalistyczne 
pomieszczeń na cele Centrum Edukacji Gle-
boznawczej oraz budowę „Laboratorium 
Geochemii Środowiska Leśnego i  Terenów 
Przeznaczonych do Rekultywacji”. Na dru-
gim wydziale prace dotyczyły: moderniza-
cji i  wyposażenia sal wykładowych, budowy 
„Laboratorium diagnostyki agrofagów roślin 
uprawnych i  badań rejestracyjnych środków 

Ta sama sala obecnieSala nr 1 na Wydziale Leśnym przed remontem

Multimedialny pokaz możliwości nowego sprzętu
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ochrony roślin” oraz adaptacji pomieszczeń 
z  przeznaczeniem dla „Sztuki Ogrodowej” 
oraz studentów „Biotechnologii”. 

Należy podkreślić, że sale dydaktyczne 
zostały całkowicie zmodernizowane, co 
pokazują zdjęcia. Zostały też wyposażone 
w  najnowsze urządzenia audiowizualne 
i  informatyczne, co znacznie ułatwi pro-
ces dydaktyczny. Nowoczesne oświetlenie 
i  systemy klimatyzacji, prócz poprawy kom-
fortu, przyczynią się w przyszłości do obniże-
nia kosztów eksploatacyjnych. 

CENTRUM EDUKACJI GLEBOZNAWCZEJ

To jeszcze jeden z  elementów tego pro-
jektu. Pomieszczenia Centrum zlokalizo-
wane są na parterze Wydziału Leśnego. 
W  ramach prac dokonano połączenia 
dwóch sal, z  zachowaniem ich rozdziel-
ności. W  sali pierwszej – ekspozycyjnej, 
umieszczono eksponaty przekrojów glebo-
wych i  ekrany dotykowe, pełniące funkcję 
multimedialnego przewodnika po ekspozy-
cji. W sali drugiej – wykładowo-seminaryj-
nej znajduje się 31 miejsc siedzących i pełna 
sieć audiowizualna. Podsumowując można 
powiedzieć, że działania te przyczyniły się 
do stworzenia jedynego w Polsce oraz Euro-
pie Środkowej ośrodka o tak wysokim sku-
pieniu wiedzy dotyczącej gleb. 

– W ramach projektu Dydaktyka i Bada-
nia realizowane są rzeczy innowacyjne, 
w  tym laboratoria, które wprowadzają nas 
w XXI wiek i Centrum Edukacji Gleboznaw-
czej-Muzeum Gleb – powiedział prof. dr 
hab. inż. Stanisław Brożek, kierownik 
Katedry Gleboznawstwa. – W  laborato-
rium znajdują się urządzenia, po raz pierw-
szy montowane w  Polsce, dotyczy nie tylko 
aparatury, ale całej infr astruktury, w  której 
urządzenia te funkcjonują. Odpady zarówno 
ciekłe jak i  gazowe podlegają procesowi 
oczyszczania przed zrzuceniem do ścieków 
czy emisją do atmosfery. Zaś Centrum Edu-
kacji Gleboznawczej przypomina najważ-
niejsze funkcje gleby, których sobie nawet 
nie uświadamiamy. Przecież to od gleby i jej 
jakości zależą parametry drewna używanego 

w  budownictwie, jakość paszy, którą jedzą 
zwierzęta, a w efekcie zdrowie ludzi – pod-
kreślał prof. Brożek

REZULTATY PROJEKTU

Oddanie do użytku nowych sal to tylko 
jeden z elementów tego działania, wcale nie 
ostatni. Opracowując dokumentację pro-
jektu Dydaktyka i  Badania. Unowocześnie-
nie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego 

w  Krakowie, służące efektywnemu naucza-
niu – założono, że rezultatem tych działań 
będzie wzrost liczby studentów o 200 osób, 
wzrost miejsc pracy o 2 etaty, 25 publikacji 
naukowych, 25 prac dyplomowych, wzrost 
liczby doktorantów o  4 osoby, pozyskanie 
4  grantów oraz 5 akredytacji dla procedur 
analitycznych. Jednak na te rezultaty, co zro-
zumiałe, musimy jeszcze poczekać. 

Opracowanie dr Szymon Sikorski

Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Edukacji Gleboznawczej-Muzeum Gleb

Nowe laboratorium
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Andrzej Felenczak urodził się 2 stycznia 
1950 r. w Prątniku w woj. warmińsko-mazur-
skim, był absolwentem Technikum Hodowla-
nego w Hańczowej, które ukończył w 1969 r., 
otrzymując dyplom technika hodowcy. 
W latach 1969-1974 studiował na Wydziale 
Zootechnicznym ówczesnej Akademii Rolni-
czej w  Krakowie. Studia ukończył z  wyróż-
nieniem w 1974 r., uzyskując tytuł magistra 
inżyniera zootechniki. 

Stopień doktora nauk rolniczych nadała 
mu Rada Wydziału Zootechnicznego AR 
w  Krakowie na podstawie rozprawy Gene-
tyczny polimorfizm i  zawartość niektórych 
fr akcji białek mleka u  ras bydła hodowanego 
w południowej Polsce, którą obronił z wyróż-
nieniem w 1981 r. 

Stopień doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w zakresie zootechniki – hodowli 
zwierząt, hodowli bydła, przyznała mu 
w 1998 r. Rada Wydziału Zootechnicznego 
AR w Krakowie, na podstawie rozprawy habi-
litacyjnej Efekty doskonalenia bydła polskiego 
czerwonego przy użyciu rasy angler. 

W  październiku 2010  r. Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej nadał Andrzejowi 
Felenczakowi tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych. 

Będąc na piątym roku studiów rozpoczął 
pracę na Wydziale Zootechnicznym w Insty-
tucie Hodowli Zwierząt, w Zespole Hodowli 
Bydła. Zajmował kolejno stanowiska staży-
sty (1974-1975), asystenta naukowo-badaw-
czego (1975-1977), starszego asystenta 
naukowo-badawczego (1977-1980), star-
szego asystenta naukowo-dydaktycznego 

(1980-1982), adiunkta (1982-2003), a  od 
2003 r. profesora nadzwyczajnego Uniwersy-
tetu Rolniczego i profesora nadzwyczajnego 
(od 1 listopada 2010 r.). 

W  1979 roku odbył 3-miesięczny staż 
naukowy w Instytucie Rolniczym i Wszech-
-związkowym Instytucie Badawczym 
w  Petersburgu, zapoznając się z  metodyką 
jakościowego i  ilościowego oznaczania bia-
łek mleka. W 1998 r. przebywał na krótkim 
stażu na Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali 
(Szwecja). 

Zainteresowania naukowo-badaw-
cze prof. Andrzeja Felenczaka dotyczyły 
głównie genetycznego doskonalenia bydła 
mlecznego oraz badania składu i  właści-
wości technologicznych mleka krowiego. 
W  szczególności dotyczyły następujących 
zagadnień: 

 • genetycznego doskonalenia ras bydła 
użytkowanych w  południowej Polsce, 
w zakresie cech mlecznych i mięsnych

 • polimorfi zmu białek mleka i jego związku 
ze składem i  właściwościami technolo-
gicznymi mleka krów

 • badania jakości mleka oraz wpływu róż-
nych czynników na skład i jakość

 • badania środowiska hodowlanego oraz 
doskonalenia technologii chowu bydła. 
W ramach pierwszego zagadnienia pro-

wadził badania głównie na bydle polskim 
czerwonym. Prace z tego zakresu pozwoliły 
na dokonanie charakterystyki tego bydła 
pod względem eksterieru oraz cech użyt-
kowości mlecznej i  rozpłodowej. Równo-
cześnie podjął badania nad intensyfikacją 

Wspomnienie 
o prof. dr. hab. Andrzeju Felenczaku 
(1950-2012)

Prof. dr hab. Andrzej Felenczak
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produkcji mleka i wołowiny poprzez krzy-
żowanie rasy polskiej czerwonej z  rasą 
czerwono-białą. Uzyskane wyniki wska-
zywały na wzrost wydajności mieszańców 
pc x nczb o  400 kg mleka w  porównaniu 
do krów rasy polskiej czerwonej. Uczest-
niczył w zespole opracowującym program 
doskonalenia bydła hodowanego na tere-
nie woj. nowosądeckiego (szczególnie 
bydła polskiego czerwonego), który został 
przekazany do wdrożenia. Uwieńcze-
niem badań nad bydłem polskim czerwo-
nym i  jego doskonaleniem była rozprawa 
habilitacyjna, w  której stwierdził, że mie-
szańce z  rasą angler wykazywały zadowa-
lającą przewagę w  wydajności mlecznej. 
Dalsze badania wykazały, że na niskie 
efekty doskonalenia rodzimej rasy polskiej 
czerwonej przy użyciu anglera w  warun-
kach terenowych, duży wpływ miały słabe 
warunki środowiskowe (głównie żywie-
nie). W  ostatnich pracach z  tego zakresu 
omawiał aktualny stan populacji bydła 
pc objętej programem ochrony zasobów 
genetycznych i zwrócił uwagę na potrzebę 
realizowania programu hodowlanego 
w  czystości rasy dla zachowania cennych 
walorów rodzimej rasy bydła polskiego 
czerwonego. Prace z  tego zakresu przeka-
zane zostały do praktyki hodowlanej w for-
mie instrukcji wdrożeniowych. 

Badania w  drugiej grupie tematycz-
nej stanowiły najważniejszą część dorobku 
naukowego prof. Andrzeja Felenczaka. 
Początkowe wyniki tych badań zakoń-
czone zostały przedłożeniem rozprawy 
doktorskiej, która zawierała charaktery-
stykę krajowych ras bydła w zakresie gene-
tycznego polimorfizmu białek mleka. 
Wykazano w  niej występowanie u  krów 
rasy polskiej czerwonej i simental rzadkich 
alleli białek mleka w  układzie beta-lakto-
globuliny i beta-kazeiny. U wymienionych 
ras bydła stwierdzono wysoką frekwencję 
allelu B kappa-kazeiny. Allel ten uważany 
jest za korzystny ze względu na potwier-
dzone zależności ze składem i  jakością 
mleka krowiego. Dalsze badania w  tym 
zakresie – prowadzone w  ramach grantu 

KBN – dotyczyły szukania zależności 
pomiędzy polimorfizmem białek, a  skła-
dem i  właściwościami technologicznymi 
mleka. Prof. Andrzej Felenczak stwier-
dził, że mleko zawierające polimorficzne 
frakcje BB i  AB kappa-kazeiny charakte-
ryzowało się korzystniejszym składem, tj. 
wyższą zawartością tłuszczu, białka ogó-
lnego i  kazeiny, a  także lepszymi właści-
wościami technologicznymi, w  postaci 
krótszego czasu koagulacji białek i  wyż-
szej wydajności sera twarogowego. Wyniki 
badań przeprowadzonych na licznym 
materiale – mleku trzech ras: polskiej czer-
wonej, czerwono-białej i simental – wyka-
zały, że genotypy kappa-kazeiny mogą być 
wykorzystywane jako czynnik wspomaga-
jący selekcję. W pracach zwracał uwagę na 
potrzebę oznaczania genotypów k-kazeiny 
u buhajów ras mlecznych i wykorzystania 
ich przy doborze buhajów do rozpłodu 
w stadach bydła mlecznego. 

Dorobek naukowy profesora Andrzeja 
Felenczaka obejmuje ogółem 127 prac, 
w  tym 64 oryginalnych prac naukowych 
i  recenzowanych prac przeglądowych, 
(z  czego 13 prac drukowanych w  języku 
angielskim) oraz 39 doniesień naukowych. 

Jeżeli chodzi o  działalność dydak-
tyczną, to w pierwszym okresie pracy prof. 
Andrzej Felenczak prowadził ćwiczenia 
z chowu i hodowli bydła na Wydziale Zoo-
technicznym oraz Rolniczym. Po habilitacji 
opracował autorskie programy i  prowadził 
wykłady z zakresu hodowli i  chowu bydła, 
a  także reprodukcji bydła, dla studentów 
kierunku Zootechnika. Ponadto prowa-
dził ćwiczenia i  seminaria dla studentów 
studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych. 
Opracował autorskie programy elektywu 
i  prowadził wykłady i  seminaria z  zakresu 
Produkcji mleka w  gospodarstwach rodzin-
nych oraz Technologii produkcji mleka 
w  stadach wysokoprodukcyjnych. Prowadził 
również wykłady na studiach podyplomo-
wych przy Wydziale Hodowli i  Biologii 
Zwierząt UR w Krakowie. 

W ramach prac w Wydziałowej Komi-
sji Dydaktycznej uczestniczył w  opraco-

waniu katalogu elektywów dla studentów 
Wydziału Hodowli i  Biologii Zwierząt. 
W  latach 2005-2008 w  ramach pracy 
w  Komisji Dydaktycznej uczestniczył 
w  zespole opracowującym program dwu-
stopniowych studiów dla kierunku zootech-
nika oraz programów dydaktycznych dla 
nowych specjalności. Był opiekunem obozu 
naukowego Koła Zootechników oraz opie-
kunem zagranicznej praktyki studenckiej 
w  Nitrze. Wielokrotnie brał udział w  pra-
cach jury Olimpiad Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych na szczeblu okręgu. 

Prof. Andrzej Felenczak był promoto-
rem 2 prac doktorskich oraz 32 prac magi-
sterskich i 12 prac inżynierskich. Aktywnie 
uczestniczył w  pracach na rzecz Wydziału 
i  Uczelni. Wielokrotnie był członkiem 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz 
członkiem Wydziałowej Komisji Inwenta-
ryzacyjnej. Zasiadał w Wydziałowej Komisji 
ds. Nagród i Odznaczeń, Komisji ds. Kon-
kursów oraz Uczelnianej Komisji Wybor-
czej, przez trzy kadencje był członkiem 
Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Był 
także członkiem Sekcji Karpackiej Komi-
tetu Zagospodarowania Ziem Górskich 
Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem 
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 

Za pracę dydaktyczno-wychowawczą 
został odznaczony Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej (2010 r.), a za osiągnięcia 
naukowo-badawcze był wyróżniony Indy-
widualną Nagrodą IIIo Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz wie-
lokrotnie nagrodami Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego. 

Prof. Andrzej Felenczak był człowie-
kiem o niezwykłej pogodzie ducha, zawsze 
uśmiechniętym i życzliwym dla wszystkich. 
Nie dziwi zatem, że studenci darzyli Go 
wielkim szacunkiem i widzieli w nim praw-
dziwy wzór nauczyciela akademickiego. 
Nigdy na nic się nie uskarżał. Był wspa-
niałym Kolegą. Będzie Go nam wszystkim 
brakowało. Zachowamy Go na zawsze we 
wdzięcznej pamięci. 

prof. dr hab. Zygmunt Gil
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Z  żalem i  smutkiem pragniemy podzielić 
się wiadomością, która choć spodziewana, 
z racji przewlekłej choroby, to jednak zasko-
czyła wszystkich. 26 maja 2012  r., prze-
żywszy 64 lata, odszedł od nas dr hab. inż. 
Andrzej Kotala, profesor UR, były kie-
rownik Zakładu Socjologii i  Rozwoju Wsi 
i  Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. Uroczystości pogrze bowe odbyły się 
2 czerwca 2012 r. w kościele parafi alnym pod 
wez waniem Matki Bożej Zwycięskiej przy 
ul. Zakopiańskiej (Góra Borkowska) oraz na 
cmentarzu Salwatorskim. 

Ponieważ kilka lat temu syn śp. profe-
sora Kotali, Grzegorz został wyświęcony 
na księdza, uroczysta msza pogrzebowa 
miała szczególny charakter, gdyż była cele-
browana przez krakowskiego biskupa 
pomocniczego Jana Szkodonia i  konce-
lebrowana przez wielu innych kapłanów. 
Ponadto w uroczystości wzięło udział wielu 
przyjaciół i liczne grono społeczności akade-
mickiej. Na cmentarzu Salwatorskim ostat-
nie pożegnanie w  imieniu naszej Uczelni 
wygłosił prof. dr hab. Zenon Pijanowski – 
Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współ-
pracy z Gospodarką. 

W  imieniu Wydziału, na którym pra-
cował dr hab. inż. Andrzeja Kotala pożeg-
nanie wygłosił prof. dr hab. Teofi l Łabza 
Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicz-
nego. Natomiast kilka słów w imieniu koleża-
nek i kolegów z Zakładu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i  Doradztwa (w  znacznej części 
stanowi go dawna Katedra Socjologii i Roz-

woju Wsi) powiedział prof. dr hab. Stani-
sław Moskal. 

Śp. dr hab. Andrzej Kotala urodził się 
30 listopada 1947 r. w miejscowości Zajączki 
w woj. śląskim. W latach 1966-1971 studio-
wał na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Krakowie. W 1980 r. przedsta-
wił pracę doktorską Problemy racjonalnej 
gospodarki ziemią w  regionach o  przewadze 
indywidualnej gospodarki chłopskiej. Stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk eko-
nomicznych w  zakresie ekonomii uzyskał 
w 1999 r. na Wydziale Ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w  Krakowie, na podstawie 
rozprawy Problemy i perspektywy przebudowy 
wsi i rolnictwa w Małopolsce. 

Obowiązki kierownika Zakładu Proble-
mów Społeczno-Ekonomicznych Wsi pełnił 
w latach 1982-1983. W latach 1984-1993 był 
pracownikiem Katedry Ekonomiki i  Orga-
nizacji Rolnictwa, a od roku 1994 zajmował 
stanowisko adiunkta w  Katedrze Socjologii 
i Rozwoju Wsi. W 2002 r. został wybrany na 
prodziekana ds. studiów dziennych Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolni-
czej im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie, na 
kadencję 2002-2005. 

W  latach 1987-1989 był słuchaczem 
Szkoły Socjologii Wsi – Studium Podyplo-
mowego przy Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W roku 1992 ukoń-
czył studium podyplomowe z zakresu wyceny 
nieruchomości oraz kurs z zakresu konstruk-
cji biznesplanu dla małej przedsiębiorczości. 
W  latach 1993-1994 ukończył kurs Marke-
ting produktów spożywczych, zorganizowany 

Wspomnienie 
o dr. hab. inż. Andrzeju Kotali, prof. UR 
(1947-2012)

Dr hab. inż. Andrzej Kotala, prof. UR
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przez Purdue University i  Akademię Rolni-
czą w Krakowie, kurs z  zakresu polityki rol-
nej Unii Europejskiej prowadzony przez 
pracowników naukowych University Col-
lege Dublin oraz kurs na temat zarządzania 
marketingowego. W roku 1996 uczestniczył 
w  seminarium zagranicznym Działalność 
doradcy w  rolnictwie na przykładzie Vorar-
lbergu (Austria) i wschodniej Szwajcarii. Brał 
aktywny udział w  organizowaniu i  realiza-
cji badań terenowych, m.in. organizowaniu 
badań w programie rządowym, w problemie 
węzłowym kilku centralnych programach 
badawczo-rozwojowych oraz wielu tematach 
podjętych w  ramach bezpośrednich umów 
z  instytucjami i  jednostkami administracji 
terenowej. Czterokrotnie kierował projektami 
badawczymi, które były fi nansowane przez 
Komitet Badań Naukowych. Jego zaintere-
sowania naukowe obejmowały zagadnienia 
z zakresu ekonomiki rolnictwa, polityki rolnej 
i socjologii wsi oraz gospodarki regionalnej. 

Wykonywane prace badawcze miały 
zazwyczaj charakter interdyscyplinarny, 
a  skupiały się wokół przeobrażeń zachodzą-
cych na wsi i  w  rolnictwie, w  toku rozwoju 
społeczno-ekonomicznego oraz procesu 
integracji z  Unią Europejską. Podejmowane 
badania dotyczyły przede wszystkim czynni-
ków warunkujących wielofunkcyjny rozwój 
wsi, tworzenie alternatywnych do rolnictwa 
źródeł dochodu i  zagospodarowanie nad-
wyżek zasobów pracy w  rolnictwie. Ważne 
miejsce w  działalności naukowo-badawczej 
zajmowała problematyka rozwoju lokalnego 
oraz adaptacji drobnych gospodarstw rodzin-
nych do nowej sytuacji ekonomicznej, a także 
badanie zmian w sytuacji społeczno-zawodo-
wej mieszkańców wsi. Ta dziedzina obejmuje 
m.in. badanie przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich, postaw i  aspiracji młodzieży 
oraz badanie postaw i  opinii mieszkańców 
wobec procesów integracji europejskiej. 

Ważniejsze publikacje prof. Andrzeja 
Kotali to: 

 • Problemy zagospodarowania zasobów 
pracy na przeludnionych terenach wiej-
skich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 
4-5, 1996 

 • Charakter produkcji rolniczej a  przejawy 
różnicowania się drobnych gospodarstw 
chłopskich w  Małopolsce, Zagadnienia 
Ekonomiki Rolnej, 4-5, 1998 

 • Postawy i opinie rolników wobec integracji 
Polski z Unią Europejską, Post Nauk Rol., 
4, 1999

 • Drobne przedsiębiorstwa jako czynnik 
rozwoju gospodarczego terenów wiejskich, 
Wieś i Rolnictwo, 1, 2000. 
Łączny jego dorobek naukowy obej-

muje 75 opublikowanych prac twórczych, 
w tym 6 w wydawnictwach podręcznikowych 
i  skryptach, 20 recenzowanych doniesień na 
konferencje naukowe, 15 publikacji popularno-
naukowych oraz 37 opracowań niepublikowa-
nych mających charakter ekspertyz. 

Śp. prof. Andrzej Kotala był promo-
torem pięciu przewodów doktorskich oraz 
kierował ponad siedemdziesięcioma pra-
cami magisterskimi. Znaczną część swo-
jej działalności organizatorskiej związanej 
z pracą naukowo-dydaktyczną i wychowaw-
czą poświęcał współpracy ze średnimi szko-
łami rolniczymi. Podstawowymi formami 
tej współpracy było organizowanie akcji 
promocyjnej na rzecz Uczelni, prowadze-
nie szkoleń i  wykładów dla kadry nauczy-
cielskiej i  młodzieży, a  nade wszystko 
organizowanie współzawodnictwa mło-
dzieży w ramach Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych. 

Przez kilkanaście lat dr hab. inż. Andrzej 
Kotala pełnił najpierw funkcję sekretarza, 
a  później funkcję wiceprzewodniczącego 
Okręgowego Komitetu Organizacyjnego 
Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Rolni-
czych w Krakowie. Komitet ten obejmował 
swym zasięgiem ponad pięćdziesiąt zespo-
łów szkół rolniczych z terenu województw: 
małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 

Jego działalność organizatorska 
w Uczelni dotyczyła głównie uczestniczenia 
w  pracach Wydziałowej Komisji ds. Agro-
ekonomii i  kierunku Zarządzanie i  Mar-
keting, w  której pełnił długoletnią funkcję 
sekretarza. Ponadto brał udział w  pracach 
Wydziałowej Komisji ds. Nauki, Komisji ds. 
Dydaktycznych i Studenckich oraz Komisji 

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich niebę-
dących profesorami. Pełniąc funkcję prodzie-
kana Wydziału był równocześnie członkiem 
Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich. 

Był członkiem Rady Programowej 
wydawnictwa Studia Małopolskie, Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowa-
rzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu. Za działalność naukowo-badawczą, 
dydaktyczną i  organizatorską w  Uczelni 
został wyróżniony ponaddwudziestokrot-
nie Nagrodą Rektora Akademii Rolniczej 
w Krakowie, natomiast za długoletnią dzia-
łalność na rzecz środowiska i oświaty został 
uhonorowany w  1986  r. Złotym Krzyżem 
Zasługi, a w roku 1996 – Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. 

Odszedł od nas ceniony, szanowany 
przez społeczność akademicką pracownik 
naukowy, wybitny pedagog, wychowawca 
i wielki Przyjaciel młodzieży. Nauka polska 
straciła aktywnego naukowca, zasłużonego 
szczególnie w  zakresie ekonomiki rolni-
ctwa, polityki rolnej i  socjologii wsi oraz 
gospodarki regionalnej, członka licznych 
komisji senackich i  wydziałowych, autora 
wielu publikacji, podręczników i  skryptów. 
Pożegnaliśmy człowieka o  wielkiej wiedzy, 
doświadczeniu i kulturze osobistej, niezwy-
kle prawego i  szlachetnego, pracowitego 
i życzliwego. 

Kiedy ktoś od nas odchodzi, często 
nachodzi refl eksja na temat sensu naszego 
istnienia. Skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy 
– naukowo, jako rodzina lub po prostu jako 
człowiek. Będąc przez 11 lat podopiecznym 
profesora Andrzeja Kotali czuję wobec 
niego ogromną wdzięczność i  szacunek. 
Mój Opiekun naukowy, Promotor odszedł 
od nas w  piękny sobotni poranek. Choć 
wszyscy wiedzieliśmy, że choroba postępuje 
to i tak informacja o śmierci Profesora była 
zaskakująca. Na szczęście zdążyłem kilka 
dni przed jego śmiercią podziękować mu za 
to, że miałem szczęście spotkać go w trakcie 
mojego życia. 

dr inż. Jacek Puchała
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. Andrzej Felenczak – pracownik Wydziału Hodowli 
i Biologii Zwierząt oraz dr Stanisława Zimnal – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Teresie Dąbkowskiej, której Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych i prof. 
Dorocie Ziębie-Przybylskiej, której Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych oraz prof. Stanisławowi Brożkowi 
zatrudnionemu na stanowisku profesora zwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o:
 • zatrudnienie prof. dr hab. inż. Barbary Filipek-Mazur na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej
 • zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Stanisława Harasimowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Zastosowań Matematyki
 • ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Stanisława Brożka na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego

Senat nadał Złote Odznaki „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”, które otrzymali:
 • mgr inż. Wojciech Kozak,
 • dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz,
 • prof. dr hab. Jędrzej Krupiński,
 • państwo Alina i Jan Waga,
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki,
 • mgr inż. Stanisław Sennik,
 • dr inż. Kazimierz Szabla,
 • mgr inż. Witold Szozda,
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik,
 • prof. dr hab. Jerzy Sobota,
 • dr hab. Krzysztof Świątek, prof. UWM,
 • mgr inż. Krzysztof Gawęcki,
 • mgr inż. Wojciech Kwaśnik.

Senat zatwierdził limity przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013.

Senat uchwalił Regulamin Studiów.

Senat zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-fi nansowego (bilans) za 2011 r.

Senat uchwalił plan rzeczowo-fi nansowy na 2012 r.

Senat powołał prof. dr. hab. Krzysztofa Gawrońskiego na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 
w dniu 27 kwietnia 2012 r.
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Rektor poinformował, że zmarł dr hab. Andrzej Kotala, prof. UR – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat 
uczcił Jego pamięć chwilą ciszy. 
Poinformował, że nowym przewodniczącym KRASP na kadencję 2012-2016 został prof. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego, 
a wiceprzewodniczącymi: rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki i rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie prof. Ryszard 
Zimak. Natomiast przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych został ponownie prof. Alojzy Szymański. 

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt – prof. Jerzy Niedziółka poinformował, że 21-23 maja br. na Wydziale odbyła się ocena 
instytucjonalna przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Rektor na ręce Dziekana WHiBZ złożył podziękowania prof. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wieloletnie reprezentowanie 
Uczelni w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. 

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o: 
 • zatrudnienie dr. hab. inż.  Jana Zarzyckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, 
 • ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż.  Zenona Pijanowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Melioracji i Kształtowania 

Środowiska, 
 • ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż.  Anny Bach na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Roślin Ozdobnych, 
 • ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż.  Stanisława Cebuli na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Roślin Warzywnych i Zielarskich, 
 • przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza Januszka, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Gleboznaw-

stwa Leśnego, 
 • ponowne zatrudnienie dr hab. Elżbiety Sikory, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Żywienia Człowieka. 

Senat ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia w roku 2013/2014. 

Senat określił nowy kierunek studiów pierwszego stopnia na Wydziale Technologii Żywności, pn. „DIETETYKA”, wraz z efektami kształcenia. 

Senat uchwalił: 
 • „Regulamin przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego dla nauczycieli akademickich”, 
 • „Regulamin przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”

Senat pozytywnie zaopiniował sprzedaż: 
 • prawa własności części działki ewidencyjnej nr 150/27 o powierzchni około 0,50 ha położonej w Prusach gmina Kocmyrzów – Luborzyca 

na rzecz gminy Kocmyrzów – Luborzyca pod budowę drogi dojazdowej, z zastosowaniem upustu, 
 • lokalu mieszkalnego nr 2 jako odrębnej nieruchomości położonej w budynku oznaczonym 1E w Prusach gmina Kocmyrzów – Luborzyca 

wraz z ułamkową częścią prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 150/24 o powierzchni 0,1363 ha, na rzecz gminy Kocmyrzów 
– Luborzyca, z zastosowaniem upustu. 

 • udziałów 4/16 części w  działce ewidencyjnej nr 150/20 o  powierzchni całkowitej 0,0604 ha, obręb 00016 Prusy, stanowiącej drogę 
z równoczesnym ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu na działce ewidencyjnej Nr 150/27 istniejącą drogą na rzecz każdoczes-
nego właściciela działek nr 150/20 i 150/24; na rzecz gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z zastosowaniem upustu. 

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 
w dniu 28 maja 2012 r.
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Sekcja Technologii Owoców i  Warzyw 
Polskiego Towarzystwa Technologów 
Żywności organizuje corocznie ogólnokra-
jową konferencję, której celem jest spotkanie 
środowiska naukowego związanego z  prze-
twórstwem owoców, warzyw i  grzybów. 
Konferencja służy prezentacji dorobku 
kadry naukowej z  uczelni wyższych i  insty-
tutów badawczych oraz wymianie poglądów 
z  przedstawicielami przemysłu i  biznesu 
działającymi w  obszarze przetwórstwa 
owoców i  warzyw. Nasza konferencja jest 
organizowana co roku w  innym ośrodku 
naukowym w Polsce. W tym roku rolę gospo-
darza pełniła Katedra Surowców i Przetwór-
stwa Owocowo-Warzywnego, która podjęła 
się jej przeprowadzenia przy współudziale 
Oddziału Małopolskiego PTTŻ. Komi-
tetowi Organizacyjnemu przewodniczyła 
prof. dr hab. inż. Zofi a Lisiewska, a w jego 
pracach udział brali pracownicy i  dokto-
ranci Katedry Surowców i  Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego. Komitet Naukowy 
tradycyjnie tworzyli kierownicy jednostek 
zajmujących się przetwórstwem owoców 
i warzyw z polskich uniwersytetów. 

MODYFIKACJA DIETY

Rola owoców i  warzyw we współczesnym 
żywieniu jest niekwestionowana ze względu 
na pozytywne oddziaływanie na organizm 
człowieka takich składników jak błonnik, 
witaminy i  substancje mineralne oraz związ-
ków chemicznych o  właściwościach prze-
ciwutleniających – karotenoidów, fenoli, 
glukozynolanów i  innych. Żywieniowcy 

wskazują jednak na ciągle zbyt małe spożycie 
owoców i warzyw przez mieszkańców Polski. 
Przyczyn tego można upatrywać w mało uroz-
maiconej pod względem gatunkowym ofercie 
owoców i  warzyw świeżych, jak i  nieobfi tej 
gamie produktów przetworzonych obecnych 
na krajowym rynku. W  związku z  tym pol-
scy naukowcy proponują szersze zaintereso-

wanie mniej znanymi gatunkami owoców, 
przede wszystkim krajowych, takich jak: aro-
nia, berberys, borówka, dereń, dzika róża, 
morwa, rokitnik. Owoce te ze względu na 
swój skład chemiczny, a przede wszystkim na 
zdolności przeciwutleniające, można śmiało 
określić „super owocami” klimatu umiarko-
wanego. Wśród warzyw proponuje się szersze 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw. 
Doskonalenie jakości żywności 
z owoców, warzyw i grzybów
Kraków, 17-18 maja 2012 r. 

Uczestnicy konferencji na sali obrad w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”

Prof. dr hab. inż. Zofi a Lisiewska otwiera konferencję
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wykorzystanie buraka ćwikłowego, którego 
działanie prozdrowotne zostało udowodnione 
w  badaniach medycznych, czerwonej kapu-
sty, która przewyższa zasobnością w  związki 
aktywne biologicznie powszechnie spożywaną 
kapustę białą, a także szeregu innych warzyw. 
Proponuje się wykorzystanie tych surow-
ców do wytwarzania tak zwanej nowej żyw-
ności, o  zaprogramowanych właściwościach 
prozdrowotnych. Ostatnie badania pokazują 
także, że wartościowym surowcem mogą być 
grzyby dziko rosnące i  uprawne, szczególnie 
ze względu na zasobność w witaminy, przede 
wszystkim z grupy B (m.in. tiaminę, rybofl a-
winę) oraz inne witaminy, np. E, H i D3. 

NOWE METODY W PRZETWÓRSTWIE

Spożycie owoców i  warzyw można zwięk-
szyć także przez poszerzenie asortymentu 
przetworów tradycyjnych. Produkty te mogą 
być wzbogacane w  nowe dodatki, jak zioła 
czy ekstrakty roślinne, których zadaniem 
jest polepszenie cech sensorycznych, a także 
zwiększenie zawartości składników o korzyst-
nym działaniu biologicznym i nadanie przez 
to produktom cech prozdrowotnych. Wska-
zuje się również na nowe możliwości zastoso-
wania nowoczesnych metod w przetwórstwie 
tej grupy produktów roślinnych. Miarą 
nowoczesności proponowanych metod prze-
twarzania jest przede wszystkim ograniczenie 
negatywnego oddziaływania wysokich tem-
peratur na żywność i jej składniki. Można tego 
dokonać albo przez zastosowanie nowych 
sposobów ogrzewania, na przykład wykorzy-
stując mikrofale, albo przez wyeliminowanie 
wysokiej temperatury podczas utrwalania na 
rzecz wysokiego ciśnienia, impulsów prądu 
elektrycznego lub światła czy tzw. zimnej 
plazmy. Niektóre z tych metod są już stoso-
wane na świecie w skali przemysłowej, a wiele 
z  nich jest testowanych także w  krajowych 
laboratoriach. W  celu zapewnienia właści-
wej jakości żywności wskazuje się również 
na konieczność rozpoznania przemian 
składników żywności w  trakcie przechowy-
wania i  dobór takich warunków, które do 
minimum ograniczą przemiany niekorzystne. 

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

Opracowując nowe rodzaje produktów 
z  owoców i  warzyw należy także brać pod 
uwagę stale rosnącą świadomość kon-
sumentów, dla których bezpieczeństwo 
żywności staje się nie mniej ważne od war-
tości odżywczych czy jakości sensorycz-
nej produktów. Wychodząc naprzeciw 
spodziewanemu wzrostowi zainteresowania 
odbiorców żywnością pozbawioną zagrożeń 
związanych z  intensywną produkcją rolną, 
polscy badacze podejmują również prace 
nad produktami wytwarzanymi z surowców 
uprawianych w  systemach certyfi kowanych 
rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej 
produkcji. 

TEMATY KONFERENCJI

Na tegorocznej, V Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Technologów Przetwórstwa Owo-
ców i  Warzyw, zatytułowanej Doskonalenie 
jakości żywności z owoców, warzyw i grzybów, 
omawiano powyższe zagadnienia w czterech 
grupach tematycznych: 

 • bezpieczne i wartościowe surowce 
 • tradycyjne i nowoczesne technologie 
 • techniki analityczne 
 • owoce, warzywa i  grzyby a  zdrowie 

człowieka. 
W  konferencji brało czynny udział 

83  uczestników reprezentujących ośrodki 
uniwersyteckie związane z naukami o żywno-
ści (Gdańsk, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, 

Dyskusja na sali obrad

Dyskusja w kuluarach
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W  Centrum Kongresowym odbyła się II 
Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych 
zorganizowana przez Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie. Inau-
guracja spotkania odbyła się 21 maja br. 
o godzinie 9. Gości i uczestników przywitała 
dr hab. Renata Wojciechowska – Pełno-
mocnik Rektora ds. Kół Naukowych, po 
czym prof. dr hab. Zenon Pijanowski – 
Prorektor ds. Organizacji Uczelni i  Współ-
pracy z  Gospodarką uroczyście dokonał 
otwarcia Sesji. W trakcie dwudniowych prac 
studenci prezentowali wyniki swoich badań 
prowadzonych w  ramach działalności kół 
naukowych – w  formie wygłaszanych refe-
ratów oraz posterów, które oceniało Jury 
w  składzie: przewodniczący Jury dr inż. 
Agnieszka Galus-Barchan, członkowie: 
prof. dr hab. Andrzej Misztal, prof. dr hab. 
Jan Pyś, dr hab. Iwona Domagała-Świąt-
kiewicz, dr hab. Krzysztof Gondek, dr hab. 

Tomasz Jakubowski, dr hab. Paweł Tylek 
oraz dr inż. Aneta Kopeć. 

MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER SESJI

Rangę Międzynarodowej Sesji podkreślili 
goście z  zagranicy: studenci z  Uniwersy-
tetu Narodowego Politechnika Lwowska we 
Lwowie (Ukraina) z profesorem Volodymy-
rem Hlotovem, który zaszczycił nas swoją 
obecnością oraz studenci z Akademii Medy-
cyny Weterynaryjnej w Witebsku (Białoruś). 

W  Sesji uczestniczyli ponadto studenci 
z kilku uczelni polskich, w tym z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu, Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedl-
cach, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w  Warszawie, Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego 

Rzeszów, Warszawa, Wrocław i  Kraków), 
instytuty branżowe (Białystok, Skierniewice, 
Warszawa), wyższe szkolnictwo zawodowe 
(Krosno), a  także przemysł (Dąbrowa Tar-
nowska, Tymbark) i  inne instytucje zwią-
zane z  żywnością (Falenty Nowe, Zabrze). 
W  ciągu dwóch dni zostało wygłoszonych 
pięć referatów plenarnych oraz 27 komuni-
katów i e-plakatów, a także zaprezentowano 
29 doniesień w  formie plakatów tradycyj-
nych. Zaprezentowane problemy badawcze 
były inspiracją do licznych dyskusji i wymiany 
poglądów, zarówno na forum plenarnym jak 
i  w  kuluarach konferencji. Spośród prezen-
towanych doniesień naukowych specjalnym 
dyplomem Komisja Konkursowa wyróżniła 
osiem prac. Należy podkreślić, że wyróżnie-
nia te przypadły w udziale przede wszystkim 
młodym pracownikom naukowym. 

NOWE WŁADZE SEKCJI

W  związku z  zakończeniem obecnej kaden-
cji, w  ramach konferencji odbyły się także 
wybory do nowych władz Sekcji Technologii 
Owoców i  Warzyw PTTŻ. Przewodniczą-
cym Sekcji został pracownik naszej Uczelni dr 
hab. inż. Piotr Gębczyński. Wybrano rów-
nież miejsce na kolejną VI Konferencję, która 
odbędzie się w SGGW w Warszawie, w maju 
przyszłego roku. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt z przewodniczącym Sekcji. 

Uprzejmie dziękujemy wszystkim 
instytucjom, które zechciały służyć 
wsparciem rzeczowym i medialnym naszej 
Konferencji, w tym: TÜV Akademia Polska 
Sp. z o.o. z Zabrza, TYMBARK-MWS 
Sp. z o.o. S.K.A. z Tymbarku, APKON 
Sp. z o.o. z Przemyśla, „SHIM-POL A. M. 
BORZYMOWSKI” z Izabelina oraz portalowi 
internetowemu Biotechnologia.pl i Muzeum 
Historycznemu Miasta Krakowa. Dziękujemy 
również kierownictwu i personelowi Domu 
Gościnnego UJ „Przegorzały” za stworzenie 
sprzyjających warunków do przeprowadzenia 
obrad i miłego spędzenia czasu wolnego. 

Tekst: dr hab. inż. Piotr Gębczyński 
dr inż. Jacek Słupski – Komitet Organizacyjny

Zdjęcia: Emilia Bernaś, Piotr Gębczyński, 
Jacek Słupski

II Międzynarodowa Sesja 
Kół Naukowych
Kraków, 21-22 maja 2012 r. 

Dyskusja uczestników sesji
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w  Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w  Olsztynie oraz studenci 
z  jedenastu studenckich kół naukowych 
naszej Uczelni. 

WYSOKI POZIOM WIEDZY

Pierwszy dzień Sesji prowadził prof. dr hab. 
Władysław Migdał, opiekun Koła Nauko-
wego Technologów Żywności UR wraz ze swo-
imi podopiecznymi Przemysławem Machurą 
i Moniką Soboń. Drugi dzień sesji poprowa-
dził dr inż. Zbigniew Siejka, opiekun Koła 
Naukowego Geodetów z ww. studentami. 

W obu dniach Sesji wygłoszonych zostało 
18 referatów, a  młodzi naukowcy prezento-
wali bardzo wysoki poziom. Przedstawiane 
referaty były bardzo dobrze przygotowane, 
zarówno pod względem merytorycznym, 
jak i  prezentacyjnym. Tematyka wystąpień 
koncentrowała się wokół zagadnień przy-
rodniczych, związanych z  szeroko pojętym 
rolnictwem, chociaż nie tylko. By przepro-
wadzić swoje badania studenci przemierzali 
parki miejskie i  narodowe, łąki i  rzeki, spę-
dzali mnóstwo czasu w laboratoriach, w miej-
scach hodowli zwierząt, w  halach maszyn, 
a nawet na cmentarzu. Analizowali parame-
try rynkowe, od wód mineralnych po han-
del złotem. U wielu widoczna była ogromna 
pasja i oddanie podjętym przez siebie bada-
niom. Świadczyły o  tym również ciekawe 
i  konstruktywne dyskusje po wygłoszonych 
referatach z udziałem Jury i osób obecnych na 
sali, w tym studentów. 

SESJA POSTEROWA

Istotną częścią obrad była sesja posterowa, 
na której studenci – korzystając z nagłośnie-
nia zaprezentowali w krótkich 2-minutowych 
wystąpieniach 42 postery. Członkowie Jury 
wytrwale oglądali, słuchali i  zadawali pyta-
nia. Postery przygotowane były bardzo pro-
fesjonalnie, ubarwiając hol znajdujący się 
obok Centrum Kongresowego. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że w  holu oprócz poste-
rów znajdowała się także tablica przygoto-
wana przez Dział Nauczania UR oraz Beatę 

Sanocką – studenckiego przedstawiciela Kół 
Naukowych, upamiętniająca działalność Kół 
Naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. Znajdowały się na niej historyczne 
zdjęcia z lat 1979-1986, a także 2002-2011. 

Na stoliku wystawiono Zeszyty pose-
syjne wydawane regularnie od 2002 r., stąd, 
można mówić o 10-leciu działalności ruchu 
naukowego Uniwersytetu Rolniczego pod 
względem organizowania studenckich sesji 
naukowych o  zasięgu ogólnouczelnianym 

(2003-2006, 2008, 2010), ogólnopolskim 
(2007, 2011), czy też międzynarodowym 
(2009, 2012). Przygotowywaniem sesji i  ich 
przebiegiem zajmuje się zawsze z  wielkim 
zaangażowaniem i sercem Anna Szczerbow-
ska, przedstawiciel Działu Nauczania UR. 

NIE TYLKO NAUKA

Uczestnicy II Międzynarodowej Sesji Kół 
Naukowych poznawali się i  zacieśniali 

JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

W SESJI REFERATOWEJ: 
I miejsce – Krzysztof Pikul – UR (WIPiE)
II miejsce – Anna Żywicka – ZUT Szczecin
III miejsce – Karol Rogowski – SGGW Warszawa

WYRÓŻNIENIA: 
1. Monika Dwojewska, Łukasz Plata, Jakub Turek – UR (WIŚiG)
2. Alena Schur – Akademia Medycyny Weterynaryjnej (Witebsk – Białoruś)
3. Adrian Makowski, Joanna Orel – UR (WHiBZ)
4. Kinga Sikora – UR (WR-E)
5. Rafał Jastrzębski, Justyna Likus, Marcin Widlak – UR (WL)
6. Bohdan Dzhuman – Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (Lwów-Ukraina)
7. Karolina Zabawa, Michał Lis – UR (WO)
8. Bartłomiej Kozera – UR (Biotechnologia – SM)

W SESJI POSTEROWEJ: 
I miejsce – Tatiana Lasocka, Hubert Handzel – UR (WIPiE)
I miejsce – Natalia Strokowska – SGGW Warszawa

WYRÓŻNIENIA: 
1. Marcin Martyniak, Beata Natalia Urban – UWM Olsztyn
2. Anna Furman – UR (WO)
3. Maria Cieślik – UP Poznań

Sesja posterowa cieszyła się dużym zainteresowaniem
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wspólne więzi na przerwach kawowych 
i obiadach, a także na poniedziałkowym spot-
kaniu integracyjnym, zorganizowanym na 
statku Sobieski. Podróż statkiem po Wiśle 
trwała dwie i pół godziny, upływając w miłej 
atmosferze nie tylko pod względem towarzy-
skim, ale także konsumpcyjnym i  widoko-
wym. Na statku towarzyszył studentom prof. 
dr hab. Włodzimierz Sady – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i  Studenckich. Wcześniej, 
przed spotkaniem na statku, goście z zapro-
szonych uczelni wspólnie z  Pełnomocni-
kiem Rektora ds. Kół Naukowych oraz panią 
Anną Szczerbowską – przedstawicielem 
Działu Nauczania UR, podziwiali najstarsze 
zabytki historycznej części Krakowa oraz kra-
kowskiego Kazimierza. Między innymi mieli 
możliwość zagłębić się w  Krypcie Zasłużo-
nych kościoła na Skałce oraz zwiedzić dwie 
synagogi wraz z cmentarzem Remuh. 

JURY WYŁONIŁO LAUREATÓW

W  drugim dniu Sesji, podczas obrad Jury, 
goście zwiedzali kolekcję roślin ozdobnych 
przy Wydziale Ogrodniczym, zapoznając 
się z kompozycjami i różnorodnością gatun-
kową roślin, zaś po południu wszyscy obecni 
z  niecierpliwością czekali na wyniki obrad 
Jury. Werdykt prezentujemy pod tekstem. 
Dyplomy uczestnictwa, dyplomy dla laure-
atów, wyróżnienia oraz nagrody książkowe 
wręczył uczestnikom prof. dr hab. Włodzi-
mierz Sady – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich. Słowa podziękowania za goś-
cinę i miłą atmosferę wyraził także nasz gość, 
profesor Volodymyr Hlotov z Politechniki 
Lwowskiej. 

Druga Międzynarodowa Sesja Kół 
Naukowych zorganizowana przez Uniwer-
sytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie była zatem bardzo udana. Przebiegła 
w  miłej atmosferze i  dla wszystkich uczest-
ników była pełna przeżyć naukowych i towa-
rzyskich. Dodatkowo utrwalona została na 
setkach zdjęć – długo będziemy ją pamiętali. 

dr hab. inż.  Renata Wojciechowska
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Rejs statkiem po Wiśle

Prof. dr hab. Włodzimierz Popek i prof. dr hab. Włodzimierz Sady, rektor elekt

Goście zwiedzają kolekcję roślin ozdobnych przy Wydziale Ogrodniczym
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Na placu wystawowym obok klasztoru oo. 
Cystersów w Szczyrzycu, odbyła się wystawa 
bydła pc. Warto zaznaczyć, że miejsce to 
uchodzi za charyzmatyczne, gdyż zgodnie 
z  danymi zapisanymi w  kronikach hodow-
lanych, w  okresie międzywojennym wysta-
wiano tam nawet około 900 sztuk bydła 
wszystkich jego kategorii. W czasie okupacji 
bydło prezentowano w  Mstowie nieopodal 
Szczyrzyca, ale były to raczej tzw. spędy 
bydła i  jego przegląd. Po wojnie wystawy 
były połączone z  aukcją bydła, a  zwłaszcza 
buhajków. 

Tegoroczna wystawa różniła się od 
poprzednich pięciu zarówno liczbą wysta-
wianych krów (80), jak też ich bardzo dobrą 
kondycją i  odpowiednim przygotowaniem 
do wystawy. Poza konkursem na wystawie 
prezentowano buhaja pc, cielęta i  krowę 
mamkę z  buhajkiem. Te ostatnie zwierzęta 
przywiózł hodowca Piotr Rydel aż z  Pól 
Grunwaldzkich. W Jego gospodarstwie pro-
fesor Edward Dymnicki z  IGiHZ PAN 
w  Jastrzębcu prowadzi eksperyment mający 
na celu ustalenie różnic między wynikami 
oceny mleczności krów metodą klasyczną i na 
podstawie ważenia potomstwa danej krowy 
oraz przeliczania żywca na mleko (1kg żywca 
= 10 kg mleka). W przypadku różnic nieistot-
nych można będzie objąć kontrolą użytko-
wości mlecznej krowy w oborach o obsadzie 
1-2-3-4 zwierzęta. Dzięki temu można będzie 
podwoić, a  nawet potroić populację krów 
kontrolowanych tzw. krów – mamek. Tym 
samym hodowlą zachowawczą można by 
objąć około 7000 krów. Wg takiego systemu 
hoduje się bydło ras czerwonych w  innych 
państwach np. w Norwegii. 

PRACE KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja sędziowska w  składzie: sędzia 
główny – Mirosław Anaczkowski i  jego 
asystenci: Grażyna Jendrysiak-Lipietta 
i  Wiesław Iwulski, z  dużą fachowością 
oceniała zwierzęta w ośmiu kategoriach, co 
było przyjmowane z  aplauzem przez zgro-
madzonych hodowców. W  sumie wybrano 
spośród 8 krów czempionek dwie super-
czempionki wystawy. Zostały nimi krowa 
Bika PL005123574377 o  nr.  katalogowym 
93 z hodowli Jana Solarczyka z Wróblówki 
z  programu doskonalenia rasy pc, i  krowa 
Jodła PL005 126851499 o nr. katalogowym 
85 z hodowli Wojciecha Gala z Mochnaczki 
Wyżnej, z programu ochrony zasobów gene-
tycznych. 

REFERATY I DYSKUSJE

Dużym zainteresowaniem wśród hodow-
ców i  ich gości cieszył się panel dyskusyjny 
poświęcony przyszłości polskiego bydła 
czerwonego. Poprzedzony został referatami 
Bydło polskie czerwone – przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość, wygłoszonym przez dr 
Alicję Majewską i Tajemnice mleka, wygło-
szonym przez prof. Jana Szarka, w którym 
nawiązywał on do uzyskania dla mleka od 
krów polskich czerwonych statusu produktu 
regionalnego. Działanie to stanowi wstęp 
do poprawienia efektywności ekonomicznej 
produkcji mleka w  warunkach gospodaro-
wania w terenach podgórskich. Duża w tym 
zasługa Pawła Stawarza – wójta gminy Jod-
łownik, który zaproponował wyrób sera typu 

VI Wystawa krajowa polskiego bydła 
czerwonego (pc) w Szczyrzycu
Szczyrzyc, 26-27 maja 2012 r.

Dyskusja uczestników wystawy
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twaróg czy też fromage, na bazie mleka uzy-
skiwanego z obory cystersów oraz z hodowli 
innych hodowców. Pomysł ten wydaje się 
tym bardziej trafi ony, gdyż w  Szczyrzycu 
znajdują się pomieszczenia dogodne do 
adaptacji na serowarnię. Profesor Jan Sza-
rek zadeklarował pomoc fachową pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Rolniczego 

z Wydziału Technologii Żywności w Krako-
wie. Realnym wydaje się degustowanie sera 
z  logo „krowy polskiej czerwonej” na ety-
kiecie, już na VII wystawie, planowanej na 
2013 r. Wszyscy zgodzili się, że przetwarza-
nie mleka od krów pc na produkty delika-
tesowe i uzyskiwanie wyższej ceny za mleko 
jest szansą na przetrwanie rasy w przypadku 

cofnięcia dotacji przez Unię Europejską dla 
krów objętych programem hodowli zacho-
wawczej. W  tegorocznej wystawie uczest-
niczyli też inż. Leszek Hądzlik Prezydent 
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i  Pro-
ducentów Mleka i  jego zastępca Krzysztof 
Banach oraz wielce zasłużeni dla polskiej 
hodowli dr Janusz Michalski i  mgr Jerzy 
Solecki z  Dolnego Śląska. Obecni byli też 
studenci i  pracownicy naukowi Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, którzy przybyli 
na wystawę w ramach wycieczki zorganizo-
wanej przez Koło Krakowskie PTZ. Pomimo 
licznych starań organizatorom nie udało się 
doprowadzić do udziału w wystawie hodow-
ców ze Słowacji zrzeszonych w ramach Euro-
regionu Tatry, ale to może się uda zrealizować 
w przyszłym roku 2013. 

LOTERIA FANTOWA

Tegorocznej wystawie towarzyszyło sze-
reg atrakcji dla uczestników. Dla dorosłych 
organizatorzy zorganizowali loterię fantową, 
w której do wygrania był buhajek pc oraz inne 
cenne nagrody. Odbyły się również konkurs 
wiedzy hodowlanej dla hodowców i konkurs 
dla młodych hodowców. Najmłodsi mieli 
możliwość przejażdżki na konikach. W cza-
sie wystawy można było oczywiście pić mleko 
prosto od krowy z mlekomatu i degustować 
potrawy regionalne oraz podziwiać występy 
zespołów regionalnych. 

Wystawa była zorganizowana na wysokim 
poziomie dzięki współpracy Wacława 
Drożdża prezesa Związku z Pawłem 
Stawarzem – wójtem gminy Jodłownik, 
Wojciechem Rasińskim i Piotrem 
Kowolem – pracownikami Federacji 
P. P. oraz profesorem Janem Trelą 
Honorowym Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego. 

Tekst: Jan Szarek, 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Zenon Choroszy, Instytut Zootechniki 
– PIB w Balicach

Zdjęcia: Janusz Michalski

Jan Solarczyk z Wróblówki i Super Championka Wystawy

Mateusz Stasik z Mochnaczki Wyżnej i Super Championka Wystawy
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W  urokliwym otoczeniu w  Szczawnicy 
odbyła się druga, już cykliczna, międzyna-
rodowa konferencja naukowa Statystyka na 
usługach gospodarki żywnościowej. Jej orga-
nizatorem była Katedra Statystyki Matema-
tycznej z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie. Konferencja była połączona 
z obchodami 40-lecia pracy naukowo-dydak-
tycznej prof. dr. hab. Karola Kukuły. 
Tematyka tegorocznej konferencji była konty-
nuacją poprzedniego spotkania ekonomi-
stów rolnych, matematyków, ekonometryków 
i statystyków w Kamienicy w roku 2006. 

POGŁĘBIENIE INTEGRACJI

Inicjatywa zorganizowania konferencji 
powstała w Katedrze Statystyki Matematycz-
nej i zrodziła się z różnorakich doświadczeń 
praktyków rolnictwa i  badaczy procesów 
rozwojowych sektora. Inicjatywa ta została 
pomyślana jako forum dyskusyjne o proble-
mach metodologicznych oceny zjawisk nur-
tujących współczesne rolnictwo. Założeniem 
konferencji było pogłębienie integracji przed-
stawicieli poszczególnych dziedzin nauki zaj-
mujących się różnymi aspektami rolnictwa 
i  rozwoju wsi oraz problemami metodolo-
gicznymi badań nad tymi zagadnieniami. 
Sympozjum stanowiło także doskonałą oka-
zję uhonorowania kierownika Katedry Sta-
tystyki Matematycznej prof. dr. hab. Karola 
Kukuły z  okazji 40-lecia pracy naukowo-

Statystyka na usługach 
gospodarki żywnościowej. 
Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej 
prof. dr hab. Karola Kukuły
Szczawnica, 28-30 maja 2012 r. 

Prof. dr hab FlorianGambuś i prof. dr hab. Barbara Filipek Mazur gratulują jubilatowi 
prof. dr. hab. Karolowi Kukule

Gratulacje jubilatowi składa prof. dr hab. Zenon Pijanowski, Prorektor ds. Organizacji Uczelni 
i Współpracy z Gospodarką
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-dydaktycznej, podkreślenia dokonań Jubi-
lata na polu naukowym i  dydaktycznym we 
wszystkich ośrodkach, z którymi miał okazję 
współpracować w trakcie kariery zawodowej. 

Przewodniczącym Rady Naukowej kon-
ferencji był dr hab. Jacek Strojny, funk-
cję sekretarza naukowego piastowała dr inż. 
Janina Szewczyk. W skład komitetu honoro-
wego weszli: JM rektor prof. dr hab. Janusz 
Żmija, prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz 
(PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Pod-
laskiej), prof. dr hab. Zbigniew Binderman 
(SGGW), prof. dr hab. Bolesław Borkowski 
(SGGW), prof. dr hab. Bbogdan Klepacki 
(SGGW), prof. dr hab. Stanisław Kraso-
wicz (IUNG w Puławach), prof. dr hab. Wie-
sław Musiał (UR w Krakowie), prof. dr hab. 
Andrzej Radwan (UR w Krakowie), prof. dr 
hab. Jan Siekierski (UR w Krakowie), prof. 
dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Józef 
Zając (PWSZ Chełm), prof. dr hab. Jan 
Zawadzki (ZUT Szczecin). 

To okolicznościowe spotkanie uczonych 
zaszczyciło swą obecnością wielu znamieni-
tych gości – wybitnych specjalistów w swoich 
dziedzinach. Uczestnicy konferencji pełnią 
także rozmaite funkcje organizacyjne i pub-
liczne, co wniosło dodatkowy, trudny do 
przecenienia wymiar praktyczny, wymiany 
poglądów odnośnie perspektyw rozwoju rol-
nictwa i  kwestii metodologicznych badań 
nad tym problemem. 

Obrady otworzył prof. dr hab. Mie-
czysław Adamowicz, który przewodniczył 
pierwszej części sesji plenarnej. Profesor Ada-
mowicz po krótkim wstępie poprosił przedsta-
wiciela Jego Magnifi cencji rektora UR – prof. 
dr. hab. Zenona Pijanowskiego – Prorek-
tora ds. Organizacji Uczelni i  Współpracy 
z Gospodarką, o ofi cjalne otwarcie konferen-
cji. W swym wystąpieniu Prorektor Pijanow-
ski wspomniał o specyfi ce polskiego rolnictwa, 
a w szczególności podkreślił wyjątkowość Pol-
ski południowo-wschodniej na mapie gospo-
darczej kraju i  Europy. Wspomniał także 
o  przemianach sektora rolnego z  perspek-
tywy historycznej i warunkujących je czynni-
kach oraz zaakcentował znaczenie platformy 

wymiany poglądów dla poszukiwań rozwią-
zań problemów nurtujących współczesne rol-
nictwo. Profesor Pijanowski przekazał także 
dla Jubilata okolicznościowy adres od Jego 
Magnifi cencji rektora naszego Uniwersytetu. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Karol 
Kukuła, który w krótkim wystąpieniu podzię-
kował wszystkim przybyłym za uczestnictwo. 
Należy nadmienić, że w  konferencji wzięło 
udział niemal osiemdziesięciu uczestników 
z różnych ośrodków akademickich Polski, ale 
także przybył gość ze Stanów Zjednoczonych. 
W  dalszej kolejności odbyły się wystąpienia 
okolicznościowe gości konferencji

SESJE PLENARNE

Kolejnym punktem programu konferencji 
były obrady przeprowadzone w ramach sesji 
plenarnych i sekcji w zależności od charakteru 
przedstawianych informacji. W trakcie zjazdu 
zaprezentowano kilkadziesiąt doniesień ust-
nych, w  tym także w  wersji anglojęzycz-
nej. Wpierw odbyły się dwie sesje plenarne, 
a  następnie obrady zostały rozdzielone na 
dwie sekcje: statystyczną i ekonomiczną. 

W  ramach drugiej części pierwszej sesji 
plenarnej, której przewodniczył prof. dr 
hab. inż. Bolesław  Borkowski, odbyły się 
cztery wystąpienia. W  pierwszym dr hab. 
Jacek  Strojny przybliżył sylwetkę i  przypo-
mniał dokonania naukowe Jubilata. Całość 
wystąpienia zaprezentowana została w humo-
rystyczny i przykuwający uwagę sposób. 

W  pierwszym referacie Ekonometryczne 
modelowanie związków i  zmienności cen na 
różnych rynkach wychowanek prof. Kukuły 
– prof. dr hab. Jacek Osiewalski (przewod-
niczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii) 
zapoznał zebranych ze swoimi najnowszymi 
przemyśleniami w kwestii efektywności róż-
nych sposobów estymacji parametrów modeli 
ekonometrycznych. Wnioski autora wywo-
łały na sali obrad duży odzew i  skutkowały 
zaproszeniem do współpracy. 

Dr Beata Fałda i  prof. dr hab. Józef 
Zając w  referacie Zagadnienie regresji 
w  naukach ekonomicznych podjęli problem 
ważnych, nierozwiązanych zagadnień meto-

dologicznych i  zapraszali do wspólnych 
poszukiwań rozwiązań dla nich. 

Sesję tą zakończyło wystąpienie prof. dr 
Yochanana Shachmurova ogniskujące się na 
aktualnych problemach teoretycznych i prak-
tycznych funkcjonowania unii walutowej. 

W  części drugiej sesji plenarnej, której 
przewodniczył prof. dr hab. Bogdan Klepa-
cki przedstawiono sześć referatów: 

 • prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, 
dr inż. Paweł Janulewicz Wykorzysta-
nie metod wielowymiarowych w określeniu 
pozycji konkurencyjnej gminy na przykła-
dzie województwa lubelskiego 

 • prof. dr hab. Wojciech Ziętara Wyko-
rzystanie modeli optymalizacyjnych 
w praktyce i w badaniach naukowych 

 • prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk Zarzą-
dzanie ryzykiem w gospodarce żywnościowej 

 • dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR, mgr 
Barbara Kiełbasa Inwestycje w  gospo-
darstwach rolnych dostosowujących się do 
wymogów wzajemnej zgodności 

 • dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz Ten-
dencje zmian liczby i  powierzchni gospo-
darstw rolnych w układzie makroregionów, 
w świetle spisów rolnych z 2002 i 2010 

 • dr inż. Wiesław Grygierzec O  jednoli-
tym podejściu do rachunku wariacyjnego 
i sterowania optymalnego. 
Dalszą część obrad przeprowadzono 

w  dwóch sekcjach z  uwagi na odmienność 
tematyczną prezentowanych treści. Sekcji sta-
tystycznej przewodniczyli najpierw prof. dr 
hab. Jan Zawadzki, a następnie prof. dr hab. 
Walenty Ostasiewicz. Przedstawiono tutaj 
następujące referaty: 

 • prof. dr hab. Józef Hozer W  sprawie 
zasadniczej proporcji gospodarczej

 • dr hab. Wojciech Sikora, prof. UE 
w Poznaniu Optymalizacja produkcji roślin-
nej jako nieliniowe zagadnienie rozdziału

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-
-Bródka Miary ryzyka wspomagające pro-
ces decyzyjny w działalności rolniczej

 • dr hab. Zbigniew Binderman, prof. 
dr hab. Bolesław Borkowski, dr hab. 
Wiesław Szczesny, prof. dr Yochanan 
Shachmurov Zmiany struktury eksportu 
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produktów rolnych w wybranych krajach 
UE w okresie 1980-2010

 • dr hab. Jan Paradysz, prof. UE 
w  Poznaniu, mgr Karolina Paradysz 
Rozwój demografi czny wsi: trendy i  per-
spektywy (1950-2030)

 • prof. dr hab. Jan Zawadzki, dr Maria 
Szmuksta-Zawadzka O miernikach dokład-
ności prognoz ex post w  prognozowaniu 
zmiennych o silnym natężeniu sezonowości

 • dr Jan Czempas Współczynnik koncentra-
cji k jako miara zróżnicowania dochodów 
i inwestycji gmin

 • dr Marek. Szajt, dr Aneta Włodarczyk 
Konsumencka ocena rynku bio-produktów 
w Polsce w świetle badań empirycznych

 • dr inż. Mariusz Dacko, dr inż. Tomasz 
Wojewodzic Statystyczna analiza czynni-
ków sukcesu indywidualnych gospodarstw 
rolnych objętych polskim FADN

 • dr Joanna Żyra Współczesne narzędzia 
ekonometryczne w  badaniach niedopa-
sowań strukturalnych na rynku usług 
edukacyjnych. 
W sekcji ekonomicznej, której przewod-

niczył prof. dr hab. Stanisław Urban, a po 

przerwie prof. dr hab. Feliks Wysocki, 
wygłoszono następujące referaty: 

 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, mgr inż. 
Aleksandra Płonka Reakcje dostosowaw-
cze gospodarstw drobnotowarowych wobec 
dekoniunktury gospodarczej na przykła-
dzie województwa małopolskiego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Radwan, dr 
Stanisław Sarat Gospodarstwa rodzinne 
w rolnictwie polskim według wielkości eko-
nomicznej

 • dr inż. Jarosław Mikołajczyk Znaczenie 
dopłat do działalności operacyjnej dla two-
rzenia dochodów gospodarstw towarowych

 • prof. dr hab. Maria Parlińska, mgr 
Beata Grzejszczyk Ceny i  produkcja 
wybranych owoców i  warzyw w  latach 
2001-2011

 • dr inż. Tomasz Wojewodzic, dr inż. 
Mariusz Dacko Ubezpieczenia społeczne 
rolników – historia, teraźniejszość, przyszłość

 • mgr inż. Tadeusz Grabowski Analiza 
statystyczna cen ziemi rolniczej w  Polsce 
(2005-2010)

 • dr inż. Dagmara Zuzek Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu jako narzędzie 
podnoszenia konkurencyjności małych 
i  średnich przedsiębiorstw na przykładzie 
przemysłu mleczarskiego

 • dr inż. Renata Matysik-Pejas Płeć jako 
czynnik różnicujący preferencje uczestni-
ków programów lojalnościowych

 • dr Marek Andrzej Kociński O pewnej stra-
tegii zarządzania portfelem. Teoria i  przy-
kład portfela spółek z sektora spożywczego

 • mgr inż. Łukasz Paluch, dr inż. Woj-
ciech Sroka Identyfi kacja i  ocena czyn-
ników zrównoważonego rozwoju gmin 
wiejskich województwa małopolskiego. 
Tematyka referatów i  komunikatów 

z  badań prezentowanych podczas konfe-
rencji pokrywała się z  jej celami. Jedno-
cześnie autorzy niektórych z  wystąpień 
przedstawili nowe problemy badawcze 
i metody badań. Odzwierciedla to naturalną 
tendencję do dążenia w  nauce do postępu. 
Można zatem skonstatować, że efekty kon-
ferencji dopełniają dorobek myśli nauko-
wej oraz dynamizują dalsze badania i  prace 

Dr Wiesław Grygierzec (KSM UR) 
podczas wystąpienia

Prof. dr hab. Zbigniew Binderman (SGGW) 
podczas wykładu

Dr inż. Mariusz Dacko (IES WRE UR)
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Rada Ministrów Rolnictwa UE na posie-
dzeniu w  dniu 18 czerwca 2012  r. zatwier-
dziła decyzję w sprawie mianowania siedmiu 
nowych członków zarządu EFSA (Euro-
pean Food Safety Authority) na lata 2012-
2015. Wśród tego zacnego grona jest tylko 
jeden Polak – profesor Uniwersytetu 
Rolniczego  w Krakowie, dr hab. Tadeusz 
Wijaszka. 

UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Profesor Tadeusz Wijaszka urodził się 15 
czerwca 1940 r. w Klementowicach w powie-
cie Puławskim. W roku 1963 ukończył studia 
na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę 
doktorską Opracowanie atenuowanej szcze-
pionki przeciwko chorobie aujeszky’ego przygo-
tował pod opieką naukową prof. dr. Henryka 
Janowskiego i  obronił na macierzystym 
Wydziale w roku 1972. Habilitował się w roku 
1979 r. na podstawie rozprawy Próby uzyska-
nia szczepionki przeciwko zakaźnemu zapaleniu 
żołądka i jelit świń /TGE/. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Dr hab. Tadeusz Wijaszka, prof. UR pra-
cował w wielu jednostkach naukowo-badaw-
czych, w  tym: Państwowym Instytucie 
Weterynaryjnym w  Puławach i  Zduńskiej 
Woli, zaś jako ekspert FAO spędził 5 lat 
w  Myanmar w  Birmie oraz 3 lata kierował 
wydziałem rolnictwa Przedstawicielstwa RP 
przy Unii Europejskiej. Jego zainteresowania 
badawcze skupiają się wokół zoonoz, czyli 
wirusowych chorób zwierząt oraz chorób 
odzwierzęcych. 

Z  Uniwersytetem Rolniczym w  Kra-
kowie jest związany od ubiegłego roku, gdy 
z inicjatywy JM rektora prof. Janusza Żmiji 
i na mocy decyzji Senatu Uczelni została mu 
powierzona misja tworzenia nowego kie-
runku Weterynaria, organizowanego wspól-
nie z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

EFSA (European Food Safety Authority) 
pełni w Unii Europejskiej rolę eksperta 
w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, 
żywienia i dobrostanu zwierząt, a także zdrowia 
roślin oraz rozwiązywania problemów  w całym 
łańcuchu żywnościowym. Komitet naukowy tej 
instytucji składa się z niezależnych naukowców 
z uniwersytetów, instytucji badawczych 
i krajowych władz ds. bezpieczeństwa żywności. 
Panele naukowe EFSA obejmują między innymi: 
obszary z zakresu zdrowia roślin, produktów 
dietetycznych, alergii, GMO, dodatków do 
żywności i składników odżywczych, enzymów 
i środków aromatyzujących, produkcji pasz, 
ochrony roślin oraz zanieczyszczeń w łańcuchu 
pokarmowym. 

mgr inż. Izabella Majewska
rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego

metodyczne w zakresie analiz statystycznych 
i ekonomicznych. 

PUBLIKACJE

Dzięki sprawnej organizacji, wszystkie refe-
raty zostały opublikowane na dzień konfe-
rencji w recenzowanych czasopismach. Prace 
związane tematycznie z  ekonomiką rolni-
ctwa zamieszczono w  wydawnictwie Rocz-
niki naukowe SERiA (Tom XIV, Zeszyt 8). 
Opracowania koncentrujące się na prob-
lemach metodologicznych opublikowano 
w  wydawnictwie Metody ilościowe w  bada-
niach ekonomicznych (Tom XIII/1, red. 
B.  Borkowski, K.  Kukuła, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa). 

NASTĘPNA KONFERENCJA ZA 4 LATA

Ze względu na sukces konferencji, zarówno 
w  wymiarze metodologicznym, jak i  prak-
tycznym, należy oczekiwać kolejnego spot-
kania za cztery lata. Dodatkową motywacją 
zorganizowania takiego zjazdu będzie możli-
wość refl eksji nad dokonaniami Katedry Sta-
tystyki Matematycznej w  ciągu 60-lecia jej 
funkcjonowania w  ramach Uczelni. Będzie 
to także wyśmienita sposobność do rozważań 
nad zmieniającą się, niewątpliwie usługową, 
niemniej nieustannie rosnącą rolą meto-
dologii analizy oraz weryfikacji wyników 
badań naukowych w stosunku do wszystkich 
pozostałych dziedzin wiedzy rozwijanych 
w naszym ośrodku akademickim. 

Patronat honorowy nad konferencją 
sprawował Marek Sowa – marszałek 
województwa małopolskiego. Do 
sprawnego przeprowadzenie i finalnego 
sukcesu przedsięwzięcia przyczynili się 
także sponsorzy, za co organizatorzy 
konferencji są im niezmiernie wdzięczni. 
Do grona sponsorów należą JM rektor 
prof. dr hab. Janusz Żmija, Urząd 
Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa, Grupa Bahlsen Sp. z o.o., 
P.H.U. Thier S. C. Małopolanka Zdrój oraz 
P.P.U.H. Tłocznia Maurer. 

Opracowanie mgr Ewa Siwek

Dr hab. Tadeusz Wijaszka, 
prof. UR członkiem zarządu 
European Food Safety Authority
Kraków, 20 czerwca 2012 r. 

Dr hab. Tadeusz Wijaszka, prof. UR
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Od ostatniej wyprawy entomologicznej, na 
Krym, zorganizowanej przez Sekcję Ento-
mologii Leśnej KNL UR w  Krakowie, co 
prawda minęło już kilka lat, gdyż byliśmy 
tam w  2008  r., jednak wspomnienia z  tego 
okresu są w  naszej pamięci nadal żywe. Po 
długich wahaniach, czy warto się chwalić 
tym, co widzieliśmy, postanowiłem opisać 
w kilku odcinkach nasze obserwacje. Relacja 

ta niechaj zatem będzie pewnego rodzaju 
przewodnikiem dla tych, którzy też chcie-
liby zobaczyć Krym, ale boją się wyruszyć na 
wschód, bo ten język jakiś niemiły, słowa zapi-
sane alfabetem przypominającym bardziej 
rozrzucone na stole zapałki, bo nacjonaliści 
tak bardzo nas nielubiący, bo… 

Wszystkie animozje, które nas obecnie 
dzielą, są tym dziwniejsze, że w  sumie nie 

tak dawno byliśmy jednym krajem, w którym 
mówiono wieloma językami, modlono się 
do różnych bogów, ale różnorakie problemy 
rozwiązywaliśmy razem. Jednak jak mawiają 
Czesi „to se ne vrati”, zatem aspekt histo-
ryczny pozostawmy specjalistom zajmującym 
się tym okresem. Relacja ta będzie o przyro-
dzie i ludziach o historii tej widocznej, a prze-
myślenia chłodne bez ideologii. 

Krym – czyli tam i z powrotem… 
Pamiętnik wymarzonej podróży (cz. 1)

Sokolinoje. Uczestnicy wyprawy entomologicznej – Krym 2008. Od lewej: Łukasz Mielczarek, Aleksandra Możdżeń, Miłosz Serafi n, 
Piotr Czarnecki, Joanna Pytel, fot. Robert Rossa
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CZAS NA REALIZACJĘ MARZEŃ

Pomysł na Krym pojawił się wśród ento-
mologicznych sekciarzy (to modne ostat-
nimi czasy w naszym kraju słowo, a używane 
wobec ludzi niewstydzących się pewnych 
wartości, zatem dla nas niemające pejora-
tywnego zabarwienia) z początkiem 2000 r. 
Skoro pluskwa milenijna nie rozłożyła świa-
towego elektronicznego systemu, ba nawet 
w  znacznym stopniu go zintensyfi kowała, 
stwierdziliśmy, że nie pora myśleć o kolejnej 
zagładzie, lecz czas na realizację marzeń. Czas 
na aktywizację jak najszerszej grupy studen-
tów, aby marazm, w  którym się stopniowo 
zagłębiają w schemacie: „dworzec-akademik-
-uczelnia-akademik-…x5… – akademik-dwo-
rzec-mamusia”, odrzucić i  czas spędzony na 
studiowaniu dyscyplin wszelakich wzbogacić 
o to, co dają podróże. Stanowi to w pewnym 
stopniu nawiązanie do starej formuły szkol-
nictwa, w szczególności wyższego. Skomple-
towanie grupy nie było trudnym zadaniem, 
gdyż od zawsze „entomolodzy” stanowią 
nader specyfi czny klan, który ukazuje pierw-
sze zdjęcie. Każdy, kto pasjonuje się owadami 
w większym stopniu niż to reguluje harmo-
nogram zajęć, dość szybko zostaje „wcielony” 
do „sekty”, tak jest przynajmniej na Wydziale 
Leśnym. Po rozważeniu wszystkich za i prze-
ciw, wbrew logice, jak to później nieraz sły-
szeliśmy, podjęta została decyzja: ruszamy na 
wschód – celem jest Krym. Jakkolwiek sam 
półwysep krymski nie zajmuje olbrzymiego 
obszaru, to z pewnością uznać go można za 
teren o  niezwykle zróżnicowanych warun-
kach środowiskowo-klimatycznych. Od 
przyjemnej morskiej bryzy, po duszne i rozża-
rzone powietrze stepów, od śródziemnomor-
skich klimatów po dający wytchnienie cień 
leśnych dolin. O mieszance kultur, jak rów-
nież zróżnicowanych postawach ludzi, nie 
wspomnę, bo to już inna opowieść, jednak 
mając na uwadze niewielką powierzchnię, 
tylko nieznacznie przekraczającą 25 000 km 
kw., obszar ten przypomina, jako żywo kocio-
łek, ustawiony nad rozgrzanym ogniskiem, 
przy którym różni „tubylcy” próbują coś ugo-
tować, raczej z kiepskim skutkiem. 

BEZPIECZNIE I SZYBKO

Odcinek, bagatela, prawie 1500 km pokonany 
został sprawnie, szybko (to oczywiście zasługa 
kolei ukraińskich) i  co najważniejsze bez-
piecznie. Legł przy okazji w gruzach pierwszy 
mit – tam jest niebezpiecznie. W pociągach 
dalekobieżnych na pewno nie, gdyby jeszcze 
te sanitariaty były… Jak się później okazało, 
to element stanowiący o  charakterze Ukra-
iny. Gdy i to się zmieni na zachodni styl, czy 
Ukraina dalej będzie tą Ukrainą, to już inna 
grupa pytań. Zresztą, gdyby ktoś już teraz 
chciał zaznać luksusów, to nic trudnego, eks-

kluzywne składy jak i samoloty od najlepszych 
przewoźników oferują transport na Krym. 
Mówiąc w  tym momencie o  Krymie, każdy, 
kto dłużej wpatrywał się w  mapy Krymu 
lub tam już był wie, że tak naprawdę chodzi 
o jedno miasto – Symferopol (Сімферóполь), 
który jest wielkim skrzyżowaniem. Odchodzą 
od niego we wszystkie możliwe zakątki pół-
wyspu dróżki, drogi, a także tory, acz z tymi 
ostatnimi jest raczej skromnie, ale są. Koleją 
z  punktu przesiadkowego można się dostać 
jedynie przez Bachczysaraj do Sewastopola. 
Bynajmniej takie rozwiązanie nie jest podyk-
towane względami turystycznymi. 

Bachczysaraj – dworzec autobusowy, fot. Łukasz Mielczarek 

Symferopol – dworzec kolejowy, fot. Piotr Czarnecki
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W DZISIEJSZEJ I HISTORYCZNEJ STOLICY 

Symferopol (aktualna stolica Autonomicz-
nej Republiki Krymu) poznaliśmy w  dość 
skromnym wymiarze. Dworzec i  okolice, 
tyle na ile można było oddalić się od bagaży 
lub zabijając nudę w oczekiwaniu na odjazd 
autobusu-marszrutki. Podczas niemal 2-tygo-
dniowej wyprawy entomologicznej, w stolicy 
Krymu byliśmy w sumie 3 razy. Zawsze jed-
nak na krótko, rzec by przelotem tak aby nie 
prowokować złego. Wiadomo duże miasto, 
turyści, tłok, jak wszędzie – okazja czyni zło-
dzieja. A  propos tłoku. Po ponad 30 godzi-
nach podróży koleją, statystyczny człowiek, 
wyjątek stanowią w tym przypadku kolejarze, 
chcąc nie chcąc zaczyna poruszać się rytmicz-
nie, przypominając bardziej „lowelasa” na 
lokalnej imprezie. Nasz płynny, falujący krok 
już w pierwszych metrach na peronie przeisto-
czył się początkowo w nerwowy taniec, a póź-
niej niemal galop. Tłum, który porwał nas, już 
po chwili z niejakim obrzydzeniem „wypluł” 
na płytę dworcową, w miejscu gdzie korowód 
rozgałęział się na dwa już mniejsze mrówcze 
szlaki. Jeden z nich biegł w stronę dworca auto-
busowego. Drugi, ocierając się o dworzec kole-
jowy, ginął w czeluściach miasta, do którego 
bramę stanowiła kolumnada z takim właśnie 
napisem. Pełni wiedzy o specyfi cznym pięknie 
Symferopola, jego zwiedzanie odłożyliśmy na 
inną okazję, a oczy nasze i nie tylko skierowali-

śmy ku pierwszym oznakom zachodniej cywi-
lizacji. McDonald dumnie prężył swoje logo, 
kusząc turystów do swojego wnętrza dobrze 
znanymi smakami. Pełna globalizacja. Ści-
skając w ręku bułę jak watę z frytką, co prze-
szła okrutny lift ing, zajęliśmy miejsce w busie, 
jadącym do dawnej stolicy chanów krym-
skich – Bachczysaraj (lub Bakczysaraj, ukr. 
Бахчисарай). Podróż koleją ma także zalety. 
Wyprażeni w  przedziale, podobnie z  resztą 
było na korytarzach i w całym pociągu, gdyż 
w ukraińskich kolejach „Укрзалізниця” okien 
nie da się otworzyć, z wyjątkiem awaryjnych 
sytuacji, nie zauważyliśmy, że także klimatycz-
nie jesteśmy już na Krymie. Przyjemnie było 
poczuć żar słonka. Doznania niezapomniane 
zważywszy, że półtora dnia temu w chłodzie 
i deszczu opuszczaliśmy Polskę. 

NIEZWYKŁA PODRÓŻ

Autobus ruszył. W  tym miejscu należy 
zaznaczyć, że był to niezwykły autobus, 
o  czym przekonaliśmy się już na miejscu, 
oglądając go z pewnej… tak na wszelki wypa-
dek bezpiecznej odległości. Butle z  gazem, 
przeważnie pomalowane na czarno, spoczy-
wające na dachu lub podczepione między 
jedną a drugą osią kół. Myśl techniczna nie-
gdysiejszego Kraju Rad była szeroko znana, 
ale tzw. „turbo” do silnika zachód rozwią-
zał inaczej. Z drugiej jednak strony, w przy-

padku niekontrolowanego uruchomienia 
całej aparatury, mając na uwadze konstruk-
cję auta, dach uzyskiwał niemierzalną pręd-
kość, a podróżujący, cóż byliby od tej pory 
w  kabriolecie. Czyli nie jest tak źle. Skie-
rowaliśmy się w  stronę dworca. Naszym 
celem była malutka wioska Sokolinoje, 
położona na obrzeżu głównego pasma Gór 
Krymskich. Bogaci w  wiedzę teoretyczną, 
zaczerpniętą z przewodników oraz od Kole-
gów i Koleżanek, którzy jak mantrę powta-
rzali, „… pamiętajcie na wschodzie trzeba się 
o wszystko targować… ”. I tak też zrobiliśmy. 
Pierwszy lepszy, jak się okazało jedyny kie-
rowca marszrutki, która stała późnym popo-
łudniem na dworcowym parkingu, przyjął 
do wiadomości naszą cenę, po czym urucho-
mił pojazd i  odjechał. Co jest grane? Padł 
kolejny mit? Nie, to po prostu jedna z zasad 
handlu i ekonomii, także tej wielkiej, global-
nej. Targowanie ma sens tylko wówczas, gdy 
jest konkurencja i to po jednej jak i po dru-
giej stronie. My byliśmy sami. Minęło kilka 
minut, znany nam już „busiarz” zatrzymał się 
nieopodal. Zaczęła się gra nerwów. Gdyby 
nie to, że czas nieubłaganie płynął, a nasze 
plecaki z  każdą chwilą były coraz cięższe, 
z pewnością pokonalibyśmy typa. W tej jed-
nak sytuacji, grymasząc, żeby nie było, że bez 
walki, zapakowaliśmy się do środka. 

ŚWIAT JAK Z BAJKI

Już po chwili marsowe miny zmieniły się 
w  niedowierzanie, podziw, zachwyt. Nasze 
Pieniny są piękne, ale to co migało nam 
przed oczyma było jakby z  innej bajki. Bol-
sze, notabene wspomniana miejscowość to 
najlepszy punkt wypadowy do Wielkiego 
Kanionu Krymu. Kolejne sceny, jakie reje-
strowaliśmy, to już pełny amok. Pierwsze roz-
mowy we „wrogim” języku. Pierwsze żarty, 
opinie i miła pogawędka z panią obsługującą 
recepcję w  tzw. turbazie. Po przetłumacze-
niu nazwisk z naszego alfabetu na „zapałki”, 
wymarzona prycza i… Nagły grzmot, kolejny 
i  jeszcze następny, chatka trzeszczy, deszcz 
leje – to najłagodniejsze określenie. „Co się 
dzieje?” – padają pierwsze zaspane pytania. Góry Krymskie – widok na Sokolinoje, fot. Piotr Czarnecki
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Ktoś rzuca przez sen, „nic, to burza”. I pomy-
śleć, że przez moment w pociągu rozważali-
śmy wersję pierwszego noclegu w namiotach. 
Poranek, rześkie powietrze, fi kcyjny chłód, 
dookoła nas wszystko mokre, jakby ktoś wylał 
hektolitry wody w  zaledwie godzinę. Prze-
prawiamy się po kamieniach na drugi brzeg 
pobliskiej rzeczki „nasza” chatka, najtań-
sze lokum w turbazie, spoczywała na samym 
brzegu. Ciekawe czy jeszcze tam jest. Omi-
jamy zarośla wierzbowe. Jest dobrze, mgła 
unosi się, będzie piękna pogoda. 

ŁOWY CZAS ZACZĄĆ

Pierwsze owady, wśród nich chrząszcze 
i muchówki, czyli to, po co tutaj przyjechali-
śmy. Jesteśmy w starym sadzie, o którym wszy-
scy chyba zapomnieli. Było ich w  okolicy 
z resztą bez liku. Tubylcy twierdzili, że się nie 
opłaca. Skąd ja to znam? Słońce, nagle jest już 
bardzo gorąco, obrót i… bajka. Żadne zdjęcie 
nie odda tego widoku, chociaż czwarte podej-
muje nieudolną próbę. Ogarnia nas gorączka  Jelonek rogacz (Lucanus cervus), fot. Robert Rossa

Jeden ze sposobów chwytania owadów – Ola Możdżeń w trakcie tzw. czerpakowania, fot. Piotr Czarnecki 
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entomologiczna. Czerpaki idą w  ruch. Pot 
ścieka po plecach (jest zdecydowanie bliżej 
40°C), zatruwaczka zapełnia się błyskawicz-
nie, w  przerwie fotki, jak to piąte, na któ-
rym Ola uchwycona została w trakcie łowów. 
Widzimy pierwsze jajły (wierzchowina Gór 
Krymskich pokryta roślinnością górsko-ste-
pową lub łąkową, bezdrzewna, użytkowana 
jako pastwisko) oraz nagie strome bloki skał, 
zmieniające niemal co chwilę swoją barwę. 
W  tym momencie były oślepiająco białe. 
Innego dnia oblała je krwista czerwień. Wie-
czorami przeważnie mieniły się różnymi odcie-
niami pamarańczu. Najpiękniejsze jednak były 
tuż przed burzą. Jakby jeszcze większe, groź-
niejsze i  smutne zarazem, w  scenerii łączącej 
grozę i zachwyt. W Sokolinoje czas płynął zde-
cydowanie wolniej. Po każdym dniu połowów, 
„naradę” odbywaliśmy na schodach miejsco-
wego sklepu. Taki nasz swoisty „PSS Społem” 
sprzed lat, gdzie na wypadek braku prądu pod 
ręką było zawsze gotowe do użycia liczydło, 
a ceny były umowne. Naturalnie tylko wobec 
turystów. Nie zważając na wszystkie śmiesz-
ności Ukrainy-Krymu, które skumulowały 
się w  tym lokalu, permanentnie o  zbliżonej 
porze zajmowaliśmy swoje miejsce. Pewnego 
dnia nawet usłyszeliśmy od jednego z miejsco-
wych, prawdopodobnie Tatara, „zdrastwujtie”. 
O  gnających na złamanie karku kierowcach 
wszelakich pojazdów (długość wozu, moc sil-
nika, stan techniczny, jakość drogi to elementy 
bez znaczenia – zawsze prędkość była maksy-
malna, o  czym świadczyły liczne przydrożne 
krzyże i  mininagrobki), o  dwóch „restaura-
cjach” aspirujących wśród rosyjskich turystów 
do pierwszych gwiazdek, a także miłych roz-
mowach ze smutnymi Tatarami nie wspomnę. 
Miało być bez polityki. 

„WANNA MŁODOŚCI”

Z  Sokolinoje do bram Wielkiego Kanionu 
było stosunkowo niedaleko. Krótsza droga 
wiodła przez wieś a  następnie polną drogą, 
dróżką i ścieżką przez las dębowy i grabowo-
-dębowy, aż do dębu pocztowego, informują-
cego turystów, że są już w Kanionie. Dłuższa 
droga, ok. 6 km, to droga asfaltowa prowa-

dząca przez góry do Jałty. Wybierając dłuż-
szą trasę, nie sposób było ominąć wejścia do 
Bolszoj Kanion. Niewielki parking dla auto-
busów, kilka budek i stoliczków, gdzie można 
było kupić prażone orzeszki i suszone morele, 
miód i wiele ciekawych rzeczy, o których jak 
sądzę marzą wszyscy turyści. Wśród kolo-
rowo pachnących straganów był jeden bar-
dzo skromnie wyglądający, w którym należało 
kupić bilet wstępu. Idąc jednak za przykładem 
innych turystów, punkt ten należało zigno-
rować. Co oczywiście uczyniliśmy z nieukry-
waną radością. Na temat obserwowanych 
turystów można napisać niejeden felieton, 
czy też wielostronicowe opowiadania. Żaden 
jednak opis nie jest w stanie oddać charakteru 
tego zjawiska. Cechą wspólną dla większo-
ści z nich był pewnego rodzaju automatyzm 
działania. Po wyjściu z autobusu bądź mini-
busu, grupa podziwiała zawartość straganów, 
a następnie ruszała w głąb lasu. Niby nic dziw-
nego, ale po co ten pośpiech i dlaczego każdy 
z  nich miał w  reklamówce klapki i  ręcznik? 
Naturalnie przygotowując się do wyjazdu wie-
dzieliśmy, że Wielki Kanion wśród turystów 
z Ukrainy i Rosji, ale również i innych państw 
słynie głównie z  niezwykłej wanny młodo-
ści. To kilkumetrowe zagłębienie w  dnie 
kamiennego koryta rzeki, w którym należało 
się wykąpać. Według różnych przekazów, po 
zażyciu kąpieli w  kilkustopniowej wodzie, 
człowiek stawał się od razu młody lub uby-
wało mu 10 lat. Rzeczywiście niektórzy już 
po kilku sekundach wyskakiwali z wody prze-
skakując z kamienia na kamień, nie zważając 
na ewentualną osteoporozę, czy też inne przy-
padłości pojawiające się z  wiekiem. Młodsi 
najczęściej jeszcze wydawali z siebie pomruki 
przypominające trochę jelenie lub niedźwie-
dzie jesienną porą. Dzieci z reguły przyglądały 
się co czynią dorośli, zapewne ze strachu, że 
jest to prawda. Wanna młodości znajdowała 
się mniej więcej w  jednej trzeciej długości 
kanionu. Ten pierwszy kilometrowy odci-
nek przypominał bardziej wąwóz. Prawdziwy 
kanion zaczynał się dopiero za wspomnianą 
studnią (wanną), za którą rzeczka stawała się 
strumyczkiem, a ściany kanionu zbliżały się do 
siebie na kilkanaście, 10…, 3 metry. 

WIELKI KANION

Realizując plan wyprawy, w  drugi dzień po 
przybyciu na miejsce ruszyliśmy krótszą trasą 
w  stronę Kanionu. Początkowo wszystko 
było jasne, później już mniej. Co prawda 
przez pewien czas towarzyszyły nam oznako-
wania żółtego szlaku, ale jak się później oka-
zało, część z naniesionych na drzewa kresek 
miała niewiele wspólnego ze szlakiem tury-
stycznym. To taki lokalny „joke”. Nie ma jed-
nak tego złego. Do kanionu wkroczyliśmy… 
od góry. Wcześniej jednak należało wdrapać 
się po niemal pionowym zboczu na wierzch 
jajły. Dysząc z wysiłku oraz trochę marudząc, 
że straciliśmy kilka godzin, po chwili ustalili-
śmy przez aklamację, że warto było. 

Nasz pobyt w Sokolinoje powoli dobie-
gał końca. Z  każdym dniem coraz bar-
dziej przyzwyczajaliśmy się do rojących się 
w  tym czasie jelonków – Lucanus cereus. 
Gatunek na Ukrainie, podobnie jak u  nas 
jest objęty ochroną – tutaj sprawiał wraże-
nie nader pospolitego taksonu. Pierwsze 
okazy zostały dokładnie obfotografowane, 
co pokazuje zdjęcie szóste. Po sesji pozosta-
wiliśmy je w  naturalnym biotopie. Jednak 
gdy na drodze zobaczyliśmy dziesiątki roz-
gniecionych okazów, przyjęliśmy po krótkiej 
dyskusji, że lokalna populacja z  pewnością 
nie ucierpi, jeżeli kilka sztuk… kilkanaście 
trafi  do naszych kolekcji. Oprócz dużych 
jelonków, rejon Wielkiego Kanionu zasłu-
giwał w naszym odczuciu na tę nazwę także 
z  innego powodu, olbrzymich wręcz gigan-
tycznych kleszczy. Wówczas jeszcze nie 
wiedzieliśmy, że tych kilkanaście zaobserwo-
wanych okazów to zaledwie preludium do 
jeszcze „bolszej” populacji. Po sześciu dniach 
intensywnych połowów owadów pożegnali-
śmy senną miejscowość. Następny punkt to 
dawna stolica chanatu krymskiego. 

Koniec części pierwszej. 

dr inż. Robert Rossa
Katedra Ochrony Lasu, 

Entomologii i Klimatologii Leśnej
Wydział Leśny
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Kajakiem przez Polskę

Dwaj pracownicy Działu Informatycznego 
naszej Uczelni, Mateusz Ponikiewicz i Bar-
tłomiej Szymański, przepłynęli kajakiem 
całą żeglowną długość Wisły (Oświęcim 
– Gdańsk), pokonując ponad 960 km w dwa 
tygodnie. 

Pomysł przepłynięcia Wisły zrodził się 
spontanicznie na początku stycznia tego 
roku w murach naszej Uczelni. Tego samego 
dnia przybrał bardzo realne kształty: usta-
liliśmy datę spływu i  wysłaliśmy zapytania 

dotyczące wypożyczenia kajaka do kilku 
fi rm. Poszukiwaliśmy kajaka w  Krakowie 
i  w  okolicach Gdańska. Szybko okazało 
się, że rozpatrywać należy tylko wypo-
życzenie kajaka na północy Polski. Ze 
względu na jego gabaryty wysłanie kajaka 
na drugi koniec kraju było trudne i  kosz-
towne. Woleliśmy dograć wszystko tutaj, 
w  Krakowie zamiast zmęczeni spływem 
zastanawiać się tam na miejscu jak z  kaja-
kiem wrócić. W efekcie kajak pożyczyliśmy 
od fi rmy ekajaki.pl. 

PRZYGOTOWANIA DO WYPRAWY

Kajak już mieliśmy, teraz przyszła refl eksja, że 
wypadałoby się do tego spływu fi zycznie przy-
gotować, bo porywamy się na trasę prawie 
1000 km bez żadnego doświadczenia kajakar-
skiego – Bartek pierwszy raz w życiu wsiadł 
do kajaka w  chwili startu! O  udostępnienie 
siłowni poprosiliśmy Studium Wychowania 
Fizycznego naszej Uczelni. Nasz pomysł bar-
dzo im się spodobał, dlatego tolerowano naszą 
obecność przez całe 3 miesiące. Już w pierw-

Przed nami mielizna
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szym dniu spływu doceniliśmy jak ważne to 
były 3 miesiące, potem razem stwierdziliśmy, 
że bez tego przygotowania cały spływ zakoń-
czyłby się znacznie wcześniej. 

Tuż przed wypłynięciem udało nam się 
uruchomić stronę internetową spływu, którą 
na bieżąco prowadzili nasi koledzy: Łukasz 
Orzechowski i Sławomir Szarek oraz uzy-
skać sponsoring fi rm Decathlon Zakopianka 
i Auchan Bonarka. Firma Decathlon zapew-
niła nam odzież sportową niezbędną na tego 
typu wyprawę, a  Auchan zadbał o  nasze 
pełne żołądki zapewniając nam prowiant na 
całą wyprawę. 

Nie mieliśmy ścisłego planu wyprawy. 
Zakładaliśmy, że cały dystans musimy poko-
nać w 2 tygodnie, zostawiając sobie dwa dodat-
kowe dni rezerwy. Dawało nam to dzienną 
średnią do przepłynięcia około 65-70 km. 

W PUNKCIE ZERO

U ujścia Przemszy do Wisły pojawiliśmy się 
w niedzielę 29 kwietnia przed południem. To 
tutaj znajduje się „zerowy” kilometr żeglowny 
Wisły. Przy jej całkowitej długości 1047 km, 
szlak żeglowny liczony od tego miejsca ma 
długość 960 km. Na wodzie znaleźliśmy się 
dopiero po godzinie 12 i już na starcie popeł-

niliśmy pierwszy błąd – nie użyliśmy od razu 
kremu przeciwsłonecznego. Już pierwszego 
dnia mieliśmy spalone ręce od nadgarstków 
aż po ramiona. Efekty tego niedopatrzenia 
odczuwaliśmy przez cały pierwszy tydzień 
wyprawy, dopóki spalona skóra nie zeszła 
nam z rąk. Pierwszy dzień zakończyliśmy za 
zaporą w  Łączanach. Na tym stopniu wod-
nym, jak i na dwóch poprzednich przenosili-
śmy kajak na drugą stronę. 

ŚWIAT Z POZIOMU KAJAKA

Następny dzień zaczęliśmy wcześnie rano. 
Śniadanie, składanie namiotu, pakowanie 
kajaka, krem przeciwsłoneczny, wodowanie. 
Tak wyglądał każdy następny poranek. Potem 
dochodziło do tego dosuszanie rękawiczek 
i  fartuchów przy ognisku. Na odcinku mię-
dzy Łączanami a stopniem Kościuszki Wisła 
była ciekawsza niż poprzedniego dnia. Moc-
nym akcentem tego odcinka było wyłonienie 
się zza zakrętu klasztoru w Tyńcu. Płynęliśmy 
prawą stroną rzeki, oglądając formacje skalne 
znajdujące się na przeciwległym brzegu. 
Wisła skręcała lekko w  prawo, i  właśnie za 
tym zakrętem znajduje się klasztor. Poja-
wił się nagle w  całej okazałości. Z  poziomu 
kajaka robi naprawdę niesamowite wraże-

nie. Stopień Kościuszki pokonaliśmy śluzu-
jąc się. Jest to największa zapora ze wszystkich 
6 znajdujących się na odcinku górnej Wisły. 
Za Wawelem zrobiliśmy sobie dłuższą prze-
rwę na obiad, kryjąc się przed słońcem w cie-
niu mostu Grunwaldzkiego. Dzisiaj możemy 
powiedzieć, że Kraków jest chyba najciekaw-
szym miastem widzianym z wody na przeby-
tym przez nas szlaku. Tego dnia śluzowaliśmy 
się jeszcze na stopniu wodnym Dąbie i prze-
nosiliśmy kajak na stopniu Przewóz. Dzień 
zakończyliśmy w  Niepołomicach. To był 
o  tyle ciężki dzień, że na odcinku od stop-
nia Kościuszki do stopnia Przewóz woda 
praktycznie stała, pomijając krótkie odcinki 
za zaporami. Mimo że cały spływ odbywał 
się przy niskim stanie wody, potem było już 
łatwiej, woda płynęła aż do następnej zapory, 
która znajdowała się ponad 500 km za Niepo-
łomicami (Włocławek). 

U UJŚCIA NIDY

Trzeciego dnia od rana wyczekiwaliśmy 119. 
km Wisły. Na odcinku ponad 50 metrów 
przy niskim stanie wody Wisła zmienia się tu 
w prawdziwą górską rzekę. Zwęża się, rozdziela 
na dwie rwące odnogi płynące po wielkiej 
skale i naniesionych kamieniach. Szum rwą-
cej wody słychać już zza zakrętu. Spływ tego 
odcinka był bardzo miłym urozmaiceniem już 
przepłyniętych kilometrów i  dostarczył tro-
chę więcej emocji. Dzień zakończyliśmy za 
ujściem Nidy. Mimo iż na odcinku pokona-
nym trzeciego dnia rzeka płynie w głębokim 
korycie, było kilka miejsc z ciekawymi wido-
kami. Bez wątpienia do takich należą oko-
lice Hebdowa, z  wysokim, stromym lewym 
brzegiem porośniętym krzewami i  starymi 
drzewami. Ciekawie wygląda również ujście 
Dunajca. 

SPOTKANIE W STRUGACH DESZCZU

Następnego dnia podczas śniadania o 5 rano 
podpłynął do nas kajakarz. Pożyczał kajak 
w tej samej fi rmie co my, wypłynął z Krakowa 
dzień wcześniej. Wyczekiwaliśmy go cały 
poprzedni dzień, ale nie udało się mu nas 

Świat widziany z poziomu Wisły
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dogonić, nocował kilka kilometrów wyżej. 
Przy herbacie dowiedzieliśmy się, że ma na 
imię Darek, pochodzi z  Gdańska i  właś-
nie tam, podobnie jak my, chciał dopłynąć. 
Chciał przepłynąć ten dystans w tydzień, ale 
już pierwszego dnia zrozumiał, że to niewy-
konalne. Postanowił w tym czasie dopłynąć 
jak najdalej. Darek popłynął, a  my spokoj-
nie dokończyliśmy śniadanie i cały poranny 
rytuał. Dogoniliśmy go około godziny 15, 
zamówiliśmy razem przez telefon trzy pizze, 
które przywieziono nam na brzeg Wisły, pod 

prom w Baranowie Sandomierskim. Żeby nie 
tracić czasu, pizze jedliśmy dryfując w kaja-
kach sczepionych burtami, więc mieliśmy 
trochę więcej czasu, żeby porozmawiać. Do 
wieczora płynęliśmy razem, ostatnią godzinę 
cały czas uciekając przed burzą, którą mieli-
śmy za plecami. Około 20 zaczął wiać silny 
wiatr, który przyniósł ze sobą pierwsze kro-
ple deszczu. Postanowiliśmy się zatrzymać 
i rozbić namiot. Darek zaryzykował i popły-
nął dalej – zależało mu na czasie – my mieli-
śmy go dwa razy więcej. Deszcz zaczął padać, 

kiedy byliśmy już w namiocie. Scenariusz ten 
powtarzał się przez dwa kolejne dni, dobija-
liśmy do brzegu około 20, a pół godziny póź-
niej dogoniła nas burza. 

KRÓLESTWO PIASKU

Przed Połańcem Wisła na dobre zmienia 
swoje oblicze i  staje się królestwem piasku. 
Każdego dnia, aż do Płocka kilka razy dzien-
nie musieliśmy wysiadać na środku Wisły 
z kajaka i przeciągać go po mieliźnie, a ta cza-
sem miała kilka hektarów. Szybko nauczy-
liśmy się rozpoznawać po tafl i wody takie 
miejsca, ale kiedy zaczęło mocniej wiać, 
z rzeki nie dało się za wiele wyczytać. Trzeba 
było wysiadać i ciągnąć kajak. 

DESZCZOWA I ZIMNA STOLICA

Do Warszawy dopływaliśmy płynąc ponad 
6 godzin pod wiatr. Drugie trzy godziny to 
również chmury, zimno i wysoka fala rozbi-
jająca się o dziób kajaka. Powietrze zrobiło się 
zimniejsze od wody. Do portu Czerniakow-
skiego w  Warszawie przybyliśmy zziębnięci 
i mokrzy kiedy robiło się już ciemno. Kajak 
przycumowaliśmy do przystani fundacji „Ja 
Wisła”, rozbiliśmy namiot, zagrzaliśmy się 
przy ognisku i  poszliśmy spać obawiając się 
dnia następnego. Prognoza nie była zbyt opty-
mistyczna, miało nadejść załamanie pogody. 
Padało całą noc i większość dnia następnego, 
który spędziliśmy w  porcie. Nie wypłynęli-
śmy. Po śniadaniu poszliśmy spać, spaliśmy 
do 14 odsypiając miniony tydzień. Padało, 
było zimno, a my od poprzedniego wieczoru 
bardzo niechętnie dopuszczaliśmy możli-
wość zakończenia spływu jeśli pogoda się nie 
poprawi. Na szczęście kolejny dzień przywi-
tał nas słońcem. Było zimno, ale słonecznie, 
więc wypłynęliśmy po śniadaniu. Mimo że 
Wisła przepływa przez centrum Warszawy, to 
miasto jest prawie niewidoczne. Lewy brzeg 
zaniedbany, zdewastowany i zupełnie niewy-
korzystany, mimo że to centrum stolicy, do 
której taki widok absolutnie nie przystaje. 
Prawy brzeg w większości zakrzewiony i bar-
dzo naturalny, niczym nie różni się od brze-

Warszawa, Stadion Narodowy

Most w trakcie budowy
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gów poza miastem. Najciekawsze widoki to 
Stadion Narodowy na jej prawym brzegu 
i  przez krótką chwilę widoczny z  kajaka 
Pałac Kultury i Nauki z otaczającymi go wie-
żowcami. Poniżej Warszawy Wisła staje się 
brudna i  pozostaje taka aż do ujścia Narwi, 
gdzie po raz pierwszy spotykamy Orła Bie-
lika. Zdarzyło się nam to potem jeszcze kilka 
razy. Spotykaliśmy również inne ptaki dra-
pieżne, czarne bociany i żurawie. No i ponow-
nie mielizny, przez które musieliśmy wysiadać 
z kajaka na środku rzeki. 

Z WIATREM W PLECY

Nasze największe obawy od początku budził 
zalew włocławski, czyli odcinek Wisły od 
Płocka do zapory we Włocławku. Spiętrzona 
rzeka ma tu w  najszerszym miejscu pra-
wie 2 km szerokości, a długość tego odcinka 
wynosi 40 km, do tego jest to odcinek pro-
sty, pozbawiony zakrętów. Tworzą się tu fale, 
które czasami uniemożliwiają wręcz płynię-
cie kajakiem i  innymi małymi jednostkami. 
Odcinek ten najlepiej spływać bardzo wcześ-
nie rano lub nocą, wtedy wiatr jest znacznie 
mniejszy. Będąc w Warszawie, słyszeliśmy od 
bosmana portu Czerniakowskiego, że kiedy 
pływał w żegludze śródlądowej z mocno zała-
dowanymi barkami, trzymał się bardzo bli-
sko brzegu, bo nawet pchaczem z  barkami 
czasami nie dało się płynąć środkiem zalewu. 
W połowie zalewu zakończył się spływ wcześ-
niej spotkanego Darka. Nie miał czasu pły-
nąć dalej, jeszcze tego samego dnia musiał być 
w Gdańsku. Informacje, które od niego otrzy-
maliśmy, potwierdzały tylko złą sławę Włoc-
ławka: wiatr w twarz, duże fale zakończone 
łamiącymi się białymi grzywami, mocno buja 
i średnia prędkość tylko 2 km/h. 

Dla nas zalew okazał się trochę łaskaw-
szy, mieliśmy wiatr w  plecy, ale fale i  tak 
mocno uderzały o  kajak zalewając nam far-
tuchy. Pokonywaliśmy go w ciągu dwóch dni. 
Z Płocka wypłynęliśmy o godzinie 15 i pły-
nęliśmy aż do zmierzchu. Ostatnie 15 km 
pokonaliśmy następnego dnia do południa. 
Staraliśmy się trzymać bliżej brzegu, gdzie 
było spokojniej i mieliśmy punkt odniesienia 

w  postaci bardzo powoli (ale jednak) prze-
suwającego się brzegu. Bliżej środka, wyda-
wało nam się, że stoimy w  miejscu, bujani 
na falach. Włocławek pokonaliśmy ze śred-
nią prędkością 4 km/h. Obaj odczuwaliśmy 
bardzo mocne zmęczenie, więc przy zapo-
rze zrobiliśmy sobie dwugodzinną przerwę. 
Ukoronowaniem tego odcinka było śluzowa-
nie, które trwało około pół godziny i około 
godziny 15 byliśmy już po drugiej stronie 
zapory, gdzie rzeka znowu miała nurt. Do 
tego pogoda znacznie się poprawiła, wieczo-
rem wiatr ucichł, a niebo było bezchmurne. 
Postanowiliśmy wykorzystać sprzyjającą aurę 
i nadrobić czas stracony na Włocławku. Pły-
nęliśmy nocą, utykając dwukrotnie na mieliź-
nie. Znowu trzeba było wysiadać z kajaka na 
środku rzeki i ciągnąć go po płyciźnie. Tym 
razem było trudniej, bo po ciemku nie było 
widać, w którą stronę iść, aby opuścić mieliznę 
jak najszybciej. Szliśmy przed siebie, z  nur-
tem, świecąc latarką pod nogi i  wypatrując 
krawędzi płycizny. Na szczęście nie były one 
tak rozległe jak w środkowym odcinku Wisły. 
Ku naszemu zadowoleniu były to dwie ostat-
nie mielizny, na których zostaliśmy zatrzy-
mani przez rzekę. Toruń z pięknie oświetloną 
starówką mijaliśmy o północy, a do brzegu na 
nocleg przybiliśmy po pierwszej. 

BURZLIWA NOC

Następny dzień nie różnił się od poprzednich, 
za to noc była niezapomniana. Spaliśmy bez 
namiotu, pod 1,5-metrową, pionową skarpą 
porośniętą krzewami, które miały osłonić 
nas przed ewentualnym deszczem. Jednak 
zamiast deszczu przyszła wielka burza, przed 
którą skarpa nas nie osłoniła, a  krzewy roz-
wiało jak kępkę trawy. Przemoczyło nas do 
ostatniej suchej nitki. W nocy byliśmy zmu-
szeni do rozbicia namiotu, w miejscu, w któ-
rym, zgodnie z  logiką nie powinno się tego 
robić, bowiem brzeg schodził pod skarpą 
dosyć stromo w  kierunku wody. Spaliśmy 
w mokrym ubraniu okrywając się wilgotnymi 
sztormiakami, co jakiś czas budząc się na ścia-
nie namiotu i wdrapując się wyżej. Tej nocy 
przyszły jeszcze dwie burze. 

Mimo że następnego dnia byliśmy na 
nogach o 6 rano wypłynęliśmy dopiero po 12. 
Chcieliśmy wcześniej wysuszyć śpiwory, co 
o dziwo się udało. 

BUDUJEMY MOSTY

Ciekawą rzeczą, o  której warto wspomnieć, 
a  którą spotkaliśmy jeszcze na swojej dro-
dze, są pozostałości po moście kolejowym 
w Opaleniu. W wodzie znajduje się 5 dużych 
fi larów, na pierwszy rzut oka po bardzo solid-
nym moście. Zastanawialiśmy się jaka była 
przyczyna tego, że zostały po nim tylko fi lary. 
Most musiał być wysoki, więc kra ani powódź 
nie mogły mu zagrażać. Doszliśmy do wnio-
sku, że most musiał paść ofi arą działań wojen-
nych. Wyjaśnienie zagadki nastąpiło dopiero 
po powrocie do Krakowa. Jeżeli jesteście cie-
kawi czemu kilometrowy most zniknął znad 
Wisły poszukajcie w internecie. 

Trochę poniżej Opalenia napotkali-
śmy na swojej drodze kolejny niekompletny 
most. Ten nie był jednak rozebrany, tylko był 
w  trakcie budowy. Wszystkie fi lary stały na 
miejscu, a  przęsła i  cała konstrukcja mostu 
były ułożone tylko do połowy Wisły, która 
w tym miejscu miała około 1 km szerokości. 
Widok niecodzienny i ciekawy. 

ŻUŁAWY WIŚLANE

Na ostatni nocleg zatrzymaliśmy się niespełna 
18 km od ujścia Wisły do morza. W czasie gdy 
Bartek kończył rozbijać namiot, ja poszedłem 
uzupełnić wodę do domu, który stał na szczy-
cie wału przeciwpowodziowego. Po wyjściu 
na wał, moim oczom ukazały się żółte pola 
kwitnącego rzepaku, przeplatane mniejszymi 
zielonymi poletkami – Żuławy Wiślane. 

Dom na szczycie wału okazał się strażnicą 
przeciwpowodziową, w  której na co dzień 
mieszka wiślany strażnik wałowy. Zawód, 
który w  górnym biegu Wisły odszedł już 
dawno w zapomnienie. Przy ujściu rzeki do 
Bałtyku strażnik pilnował wałów przeciwpo-
wodziowych chroniących Żuławy. Według 
jego słów, większym zagrożeniem od wody 
powodziowej jest tutaj cofk a z morza. 
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Noc była bardzo zimna. Powietrze stało 
się znacznie chłodniejsze od wody, a  rzeka 
na całej szerokości pokryła się gęstą mgłą. 
W  ognisku rozgrzaliśmy kilka kamieni, 
które powkładaliśmy saperką do garnków 
i  metalowych misek, a  te wnieśliśmy do 
namiotu. W namiocie błyskawicznie zrobiło 
się ciepło, można było usnąć nie trzęsąc się 
z  zimna. Kamienie trzymały ciepło jeszcze 
przez długi czas. 

KURS NA GDAŃSK

Ostatniego dnia, po około dwóch godzinach 
wiosłowania, ukazał nam się długo oczeki-
wany widok. Jakieś 6-7 km przed nami brzegi 
urywały się z obu stron, a Wisła zlewała się 
z  niebem na horyzoncie. Czuć było przy-
jemną bryzę wiejącą od morza. Nie popłynę-
liśmy jednak dalej prosto, ponieważ naszym 
celem był Gdańsk. Skręciliśmy w  lewo i  po 
prześluzowaniu znaleźliśmy się na Martwej 
Wiśle. Do celu mieliśmy tylko około 20 km. 
Tylko i  aż, bo za śluzą w  Przegalinie woda 
już stoi, nie ma nurtu. Całe 20 km trzeba 
było pokonać o własnych siłach. Kiedy wiatr 
zwiał krople wody z wioseł na usta, okazało 
się, że woda ma tu już słony smak. Świado-
mość, że jesteśmy blisko celu spowodowała 
odprężenie, a to z ogólnym zmęczeniem i sto-
jącą wodą dało mieszankę piorunującą. Pły-
nęliśmy bardzo wolno, nie mieliśmy sił do 
ciągłego wiosłowania i  droga dłużyła nam 
się niemiłosiernie. Na szczęście nie było już 
monotonnie jak na Wiśle i zawsze w zasięgu 
wzroku było coś na czym można było zawie-
sić oko: jachty, most pontonowy, duże statki, 
stocznia i łabędź, który chciał przypuścić na 
nas atak. Do celu, pod gdański żuraw, dotar-
liśmy około 16. Zostało nam jeszcze ostatnie 
600-800 m do miejsca, w  którym umówili-
śmy się z Andrzejem z  ekajaki.pl na odbiór 
kajaka. Nie mieliśmy plecaków, zajmowałyby 
zbyt dużo miejsca. Wszystkie rzeczy spakowa-
liśmy w 120-litrowe worki na śmieci. Andrzej 
podrzucił nas na dworzec. Nie było już czasu 
na zimne piwo i  bałtyckiego dorsza, jak to 
sobie zaplanowaliśmy, trzeba było zadowo-
lić się zestawem z McDonalda zjedzonym na Wypływamy ze śluzy we Włocławku

Śluza w Przegalinie



74

peronie tuż przed odjazdem pociągu. Kiedy 
weszliśmy do przedziału, który widniał na 
biletach, brudni, nieogoleni, niewyspani, 
ze spękanymi dłońmi i  workami na śmieci 
przerzuconymi przez ramię pasażer, który 
zajmował przedział wcześniej ogarnął nas 
wzrokiem i szybko wyszedł. I dobrze, bo do 
końca podróży mieliśmy przedział dla siebie 
i mogliśmy się wreszcie wyspać. 

WYPRAWA TO JEDNO DŁUGIE WSPOMNIENIE

Wszystkie dni spędzone na kajaku zlały nam 
się w  jedną wielką całość. Chronologiczne 
odtworzenie wydarzeń było możliwe tylko 
dzięki krótkim relacjom wprowadzanym 
na bieżąco przez naszych kolegów na stro-
nie internetowej. Osoby zainteresowane 
obejrzeniem galerii zdjęć zapraszamy na 
www.maj2012.splywywisla.pl. Nie możemy 
opisać nadwiślańskich miast i miejscowości, 
bo nie było czasu się w  nich zatrzymywać. 
Zresztą z punktu widzenia kajakarza nie ma 
ich bardzo wiele, może kilkanaście na całe 
bez mała 1000 km. Na pewno jest ich znacz-
nie mniej niż wynikałoby to z mapy. Skraj-
nym tego przykładem jest minięcie zupełnie 
niezauważenie Bydgoszczy. W  większości 
Wisła jest rzeką dziką, chociaż były odcinki, 
na których przez 5-6 godzin nie widzieliśmy 
nikogo, nawet wędkarzy. Wisłą jest królową 
piasku, ale w pełni zrozumie to tylko ten, kto 
spłynie nią przy niskim stanie wody. Cała 
wyprawa pozostanie dla nas niezapomnianą 
przygodą. 

Chcemy podziękować Studium 
Wychowania Fizycznego naszej Uczelni 
za umożliwienie nam przygotowania 
się do spływu, naszym kolegom 
i współpracownikom – Łukaszowi 
Orzechowskiemu i Sławomirowi 
Szarkowi za prowadzenie naszej strony 
internetowej w trakcie spływu, sponsorom 
Decathlon Zakopianka i Auchan Bonarka, 
Joli i Karinie za wyrozumiałość oraz 
wszystkim tym, którzy w jakiś sposób 
przyczynili się do tej wyprawy. 

Tekst i zdjęcia: Mateusz Ponikiewicz, 
Bartłomiej SzymańskiZabytkowy żuraw, symbol Gdańska, cel naszej wyprawy

Ujście Wisły do Bałtyku



75

ni
e 

ty
lk

o 
na

uk
a

Szlakiem Błogosławionego Jana Pawła II. 
Pielgrzymka pracowników 
Uniwersytetu Rolniczego do Rzymu 
i Watykanu
Rzym/Watykan, 29 kwietnia – 6 maja 2012 r. 

Wzorem poprzednich lat, w tym roku odbyła 
się kolejna pielgrzymka do Rzymu i  Waty-
kanu, w  której udział wzięli pracownicy 
Uczelni. W I rocznicę beatyfi kacji Ojca Świę-
tego Jana Pawła II władze Uczelni i społecz-
ność Uniwersytetu Rolniczego odwiedziły 
grób naszego rodaka. Pierwszego maja minęła 
rocznica wyniesienia na ołtarze, beatyfi-
kowanego przez papieża Benedykta XVI 
w  Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papieża 
Jana Pawła II. Dla nas Polaków to wielki 
honor i olbrzymie wyróżnienie wobec świata. 

Wielkim zaszczytem dla społeczności 
naszej Uczelni były częste wizyty i  audien-

cje u  Jana Pawła II. Ostatnia z  takich wizyt 
w  Watykanie miała miejsce 25 maja 2003  r. 
z  okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia naszej 
Uczelni. Dowodem pobytu jest wiele podar-
ków, które znajdują się w  różnych miejscach 
na Uczelni (gabinet rektora, Sala Senacka itp.). 

Kontynuując zawołanie papieskie 
„Przyjdą zaś” w  bieżącym roku z  inicjatywy 
JM rektora prof. Janusza Żmiji odbyła się 
pielgrzymka grupy pracowników Uczelni 
z okazji I rocznicy beatyfi kacji Jana Pawła II. 
Grupa uczestniczyła w  dziękczynnej mszy 
świętej dla Polaków celebrowanej w  Prezbi-
terium Bazyliki św.  Piotra przez kardynała 

Zenona Grocholewskiego, bliskiego współ-
pracownika błogosławionego Jana Pawła II. 

Grupa odwiedziła miejsca, gdzie odbywały 
się pamiętne spotkania papieża z  pracowni-
kami naszej Uczelni. Były to bazyliki w Rzymie 
i letnia rezydencja w Castel Gandolfo. 

Pielgrzymka miała charakter dziękczynny 
za dotychczasową dobroć i  łaski okazywane 
Uczelni przez błogosławionego papieża oraz 
błaganie o dalszą opiekę dla nowo wybranych 
władz Uczelni. 

mgr Jan Przeniosło
kwestor Uniwersytetu Rolniczego

Uczestnicy pielgrzymki. Od lewej: prof. Zenon Pijanowski, prof. Janusz Żmija, mgr Jan Przeniosło, prof. Teresa Fortuna, prof. Włodzimierz Sady



76

Spotkanie uczestników pielgrzymek 
do Watykanu
Mydlniki, 23 maja 2012 r. 

Już kolejny dziewiąty raz zostało zorgani-
zowane spotkanie ku czci i pamięci naszego 
błogosławionego Papieża Jana Pawła II. 
23 maja 2012  r. odbyło się ono na terenie 
Wydziału Inżynierii Produkcji i  Energe-
tyki w Mydlnikach. Mszę świętą celebrował 
ksiądz prałat Andrzej Kopicz, który pełni 
funkcję kanclerza Uniwersytetu Papieskiego 
im. Jana Pawła II w  Krakowie. Na ołtarzu 
podczas mszy św.  leżały relikwie naszego 
umiłowanego rodaka. Po jej zakończeniu JM 
rektor prof. Janusz Żmija, rektor – prof. 
Zbigniew Ślipek oraz były prorektor prof. 
Bogusław Nowosad podzielili się refl ek-
sjami i  swoimi wspomnieniami z odbytych 
pielgrzymek do Watykanu: 

 • prof. Bogusław Nowosad – ówczesny 
prorektor i uczestnik pielgrzymki w roku 
1995 wspomniał audiencję u  Ojca Świę-
tego oraz Jego radość z naszego przyjazdu, 

 • prof. Zbigniew Ślipek – jako rek-
tor był głównym organizatorem piel-
grzymki jubileuszowej z okazji 50-lecia 
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie w 2003 r., opowiedział 
najważniejsze wydarzenia, a szczególnie 
o audiencji u Papieża Jana Pawła II, 

 • prof. Janusz  Żmija – JM rektor zor-
ganizował pielgrzymkę w  dniach od 
29 kwietnia do 6 maja 2012  r. z  okazji 
pierwszej rocznicy beatyfi kacji papieża 
Jana Pawła II. Grupa ta uczestniczyła 

we mszy świętej dla Polaków w Bazylice 
św.  Piotra i  odwiedziła grób błogosła-
wionego Jana Pawła II. Była to też dzięk-
czynna pielgrzymka do grobu papieża 
– Polaka. 
Spotkanie w  Mydlnikach uświetniła 

swoją obecnością orkiestra straży pożar-
nej, która o  godz. 21:37, w  godzinę śmierci 
papieża, zagrała utwór „Łzy Matki”. Następ-
nie zebrani zaśpiewali „Barkę” – ulubioną 
pieśń księdza Karola Wojtyły, która towarzy-
szyła mu przez całe życie. Znicze ułożone na 
trawie w  kształcie serca wysyłały swoje pro-
mienie do nieba na znak łączności z naszym 
umiłowanym Ojcem Świętym. 

mgr Jan Przeniosło
kwestor Uniwersytetu RolniczegoRelikwie błogosławionego Jana Pawła II

Reprodukcja obrazu beatyfi kacyjnego
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Jakość ponad szybkość! 
Wizyta Carla Petriniego 
w Uniwersytecie Rolniczym 
Kraków, 21 maja 2012 r. 

Zastanawiającym i  niezwykle przygnębia-
jącym zjawiskiem współczesnego świata jest 
fakt, że wydarzyło się wciąż jeszcze za mało, 
aby uleczyć nas z  galopującego pośpiechu 
i  wyboru „szybko co za tym idzie źle”, 
zamiast „powoli, dobrze i zdrowo…”. 

NIE NISZCZMY NATURY

Z  tą można by rzec chorobą cywilizacyjną 
walczy m.in. światowa organizacja Slow Food 
na czele z  charyzmatyczną postacią założy-
ciela tegoż ruchu Włocha Carla Petriniego. 
Dzięki inicjatywie prof. dr. hab. Czesława 
Nowaka i  wsparciu władz dziekańskich 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Carlo 
Petrini zagościł w  murach naszej Uczelni 
i wygłosił niezwykle ciekawy wykład, w któ-
rym dotknął bardzo szerokiej tematyki m.in.: 
zagrożeń dla przyrody i  rolnictwa w  XXI 
wieku, sytuacji rolnictwa w  UE, znaczenia 
rolnictwa i  potrzebie powrotu produkowa-
nej żywności do pierwotnej „czystości”, pola-
ryzacji świata na głodnych i  zagrożonych 
otyłością, marnotrawstwa żywności na świe-
cie, konieczności zachowania różnorodno-
ści żywności na świecie i jego znaczenia, jako 
dziedzictwa kulturowego dla ludzkości. Pre-
legent wymieniał niezliczone przykłady nie 
tylko z Europy, ale całego świata, niszczenia 
ziemi, jej bioróżnorodności w imię masowej, 
nastawionej na szybki zysk produkcji. Nie-
stety, w  miażdżącej większości przypadków 
kończy się to zagładą dla lokalnych mieszkań-
ców w postaci utraty miejsc pracy, dla żywno-
ści zabiciem smaku i  wartości odżywczych, 
ale także zwyczajnej ludzkiej potrzeby odczu-
wania przyjemności ze spożywania i  prawa 
do smaku. Petrini wielokrotnie podkreślał 

brak szacunku dla pracy rolnika i samej insty-
tucji rolnictwa, ale przede wszystkim godnej 
zapłaty za ciężką pracę. Przedstawiciel Slow 
Food doskonale wie, że żywność „nieulep-
szana” nie może być tania. „Trzeba płacić rol-
nikom za ich ciężką pracę. Jeśli jedzenie ma 
być dobre – musi kosztować. ” Śledząc losy 
ludzkości, z przykrością nasuwa się obraz czło-
wieka, który z upływem czasu w narastającym 
stopniu niszczy naturę, podejmuje się ulep-
szania jej geniuszu, ślepo łudzący się, że pozo-
stanie to bez konsekwencji dla przyszłych 
pokoleń, ale przecież i niego samego tu i teraz. 

BOHATERZY NASZYCH CZASÓW

Z  nadzieją należy patrzeć na takie postacie 
jak Carlo Petrini, którzy za pomocą swoich 
osobistych doświadczeń i  refl eksji, inspirują 
i uczą odpowiedzialnego podejścia do jednej 
z najważniejszych kwestii w naszym życiu – 
odżywiania. Imponująca siła oddziaływania 
ruchu Slow Food, sprawiła, że poglądy jego 

działaczy zyskały miano współczesnej fi lozo-
fi i. W 2004 r. Time Magazine zaliczył Petri-
niego do grona „Bohaterów naszych czasów” 
w  kategorii „Innowator” – przyznając mu 
tytuł Człowieka Europy 2004. 

ZACZĘŁO SIĘ OD PROTESTU RADIOWCA

Wszystko zaś zaczęło się w 1986 r., kiedy to 
w  ramach protestu przeciwko oszalałemu 
tempu rozwoju „fast foodów” dziennikarz 
radiowy Carlo Petrini założył organiza-
cję mającą na celu obronę regionalnych pro-
ducentów żywności z  całego świata, w  imię 
ocalenia dla przyszłych pokoleń. Dziś Slow 
Food to wielka organizacja międzynarodowa, 
skupiająca ponad 100 tys. członków ze 150 
krajów świata.  

Więcej o organizacji na ofi cjalnej stronie 
Slow Food Polska www.slowfood.pl. 

mgr inż. Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji 

Carlo Petrini w czasie wykładu
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Dziwne igrzysko losu i przeznaczenia. 
Wystawa poświęcona życiu Hugona Kołłątaja 
w 200. rocznicę śmierci 
Kraków, 28 maja 2012 r. 

W tym roku przypada 200. rocznica śmierci 
tego wybitnego męża stanu. Z  tej okazji 
w  Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
w  Collegium Maius, zorganizowana została 
wyjątkowa wystawa poświęcona tej wybitnej 
postaci. Jej organizatorami są Archiwum 
UJ, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum UJ 
i  Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie. Na 
ekspozycji zgromadzono zasoby pochodzące 
ze zbiorów: Archiwum i Biblioteki Uniwersy-
tetu, Muzeum Collegium Maius, Archiwum 
i  Biblioteki Krakowskiej Kapituły Kate-
dralnej, Biblioteki Naukowej PAU i  PAN 
w  Krakowie, Izby Pamięci Hugona Kołłą-
taja i  kościoła pw. Przemienienia Pańskiego 
w Wiśniowej, kościoła pw. św. Tekli w Krzy-
żanowicach Dolnych, Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa, Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Ogrodu Botanicznego Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego i Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Tak szeroki wachlarz instytucji 
kulturalnych, posiadających w  swych zaso-
bach materiały związane z naszym patronem, 
najlepiej pokazuje, jak wielką postacią był 
Hugo Kołłątaj. 

BEZCENNE ZBIORY

Tytuł wystawy eksponowanej w  Collegium 
Maius stanowi nawiązanie do słów wybit-
nego matematyka, współpracownika Kołłą-
taja prof. Jana Śniadeckiego, który napisał, 
że życie Kołłątaja było dziwnym „igrzy-
skiem losu i  przeznaczenia”. Ekspozycja jest 
podzielona na dwie części. W pierwszej, zlo-
kalizowanej w  podziemiach, prezentowane 
jest życie prywatne i  działalność polityczna 
Kołłątaja. W  drugiej części, prezentowanej 

w salach na parterze – zgromadzone są eks-
ponaty związane z jego reformatorską działal-
nością w Akademii Krakowskiej. Na wystawie 
obejrzeć można m.in. stempel Szkoły Głów-
nej Koronnej, kałamarz użyty przy podpisy-
waniu Konstytucji 3 maja, dystynktorium 
(złoty krzyż z  łańcuchem), które Kołłątaj 
otrzymał zostając kanonikiem katedralnym, 
złoty medal Merentibus Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, portrety Kołłątaja i  jego 
współpracowników, XVIII-wieczne instru-
menty naukowe oraz plan miasta Krakowa 
z przedmieściami z roku 1785, wykonany na 
zlecenie Kołłątaja. Kuratorem wystawy jest 
Lucyna Bełtowska. 

WYJĄTKOWY PATRON

Wystawę uroczyście otworzyli prof. dr hab. 
Karol Musioł rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a także prof. dr hab. inż. Janusz 
Żmija rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, który przypomniał o znamien-
nej roli Hugona Kołłątaja w zreformowaniu 
nauk rolniczych. Przypomniał też histo-
rię naszej Uczelni i  związki z  postacią Koł-
łątaja. W 1806 r., czyli jeszcze za życia tego 
wybitnego Polaka, przy Akademii Krakow-
skiej powstała Katedra Rolnictwa, następnie 
w 1890 r. została ona przekształcona w 3-let-
nie Studium Rolnicze, a  w  1923  r. powstał 
Wydział Rolniczy. W  1953  r. powstała już 
samodzielna jednostka – Wyższa Szkoła 
Rolnicza. W  roku 1972 na skutek roz-
woju Uczelni nazwa została zmieniona i tak 
powstała Akademia Rolnicza im. Hugona 
Kołłątaja. W 2008 r. nasza Uczelnia uzyskała 
status Uniwersytetu Rolniczego. 

Uroczyste otwarcie wystawy przez rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rolniczego
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PAMIĄTKOWA RÓŻA

Otwarciu tej wyjątkowej wystawy towarzy-
szyły jeszcze dwa równie podniosłe wydarze-
nia. Pierwszym było odsłonięcie pomnika 
Kołłątaja autorstwa prof. Aleksandra Śliwy 
z  Akademii Sztuk Pięknych, zaś w  Ogro-
dach Profesorskich przy Collegium Maius 
rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i  Uniwersytetu Rolniczego zasadzili różę 
upamiętniającą wybitną postać Hugona 
Kołłątaja. Warto wspomnieć, że róża ta 
należy do odmiany bardzo popularnej 
w XVIII wieku. Tuż po symbolicznym zasa-
dzeniu róży Desisława Gurgul zaśpiewała 
wzruszającą Pieśń o róży. 

Wystawa potrwa do 28 września. Eks-
pozycję można zobaczyć także za pośredni-
ctwem strony internetowej. 

Hugo Kołłątaj (1750-1812) to postać, 
o której wspominają wszystkie podręczniki 
historii, gdyż uważany jest on za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli polskie-
go Oświecenia. Był on księdzem, uczonym, 
politykiem, filozofem i publicystą, ponadto 
reformatorem szkolnictwa w Polsce (w tym 
przede wszystkim Akademii Krakowskiej, 
rektor tejże uczelni w latach 1782–1786), 
współautorem Konstytucji 3 maja i wielu 
innych aktów ustawodawczych. Był także 
mocno zaangażowany w powstanie koś-
ciuszkowskie, jako czołowy przedstawiciel 
lewicy powstańczej, współautor Uniwersału 
połanieckiego – ustawy o przydzieleniu ziemi 
chłopom biorącym udział w powstaniu. Jest 
także patronem Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. 

mgr inż. Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji 

Pamiątkowy krzew róży

Wzorem lat ubiegłych społeczność Uniwer-
sytetu Rolniczego włączyła się w  ogólno-
polską akcję „Pola Nadziei” organizowaną 
przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

„Żonkilowy Dzień” – czyli dzień kwe-
sty w Uniwersytecie, wyznaczono na 29 maja 
2012 r. W tegorocznej edycji, dzięki hojno-
ści pracowników i  studentów Uniwersytetu 
Rolniczego zebrano kwotę 3 783,24 zł. I cho-
ciaż liczy się każdy dar serca, to dla porządku 
chcemy zaznaczyć, że najwyższe kwoty 
zebrano w puszkach nr 617 – Administracja 
i nr 509 – Wydział Leśny. 

W  imieniu organizatorów, a  nade 
wszystko samych chorych, serdecznie dzię-
kujemy wszystkim Pracownikom i  Studen-
tom, którzy wzięli udział w kwestowaniu oraz 
wspomogli fi nansowo ten szczytny cel. 

Biuro Promocji i Informacji

„Pola Nadziei” 
– z myślą 
o krakowskim 
hospicjum
Kraków, 29 maja 2012 r. 

29 maja na Uniwersytecie Rolniczym 
odbyła się kwesta na rzecz 

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
Serdecznie dziękujemy

wszystkim pracownikom i studentom, 
którzy okazali swoją hojność i zrozumienie

dla Akcji „Pola Nadziei”.

To Twój dar dla chorych
w Hospicjum św. Łazarza
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Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 
Krakowa to ciało skupiające rektorów wszyst-
kich szkół akademickich Krakowa. Gremium 
to tworzą także rektorzy państwowych 
wyższych szkół zawodowych z województwa 
małopolskiego i podkarpackiego. 

KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY

W  posiedzeniach, prócz rektorów uczelni, 
uczestniczą przedstawiciele PAN, PAU, pre-
zydenta Krakowa, Collegium Medicum  UJ, 
studentów, przedstawiciel wojewody małopol-
skiego i zaproszeni goście. Zgodnie z uchwałą, 
przyjętą 15 lutego 1995 r. zadaniem Kolegium 
Rektorów jest inspirowanie, wspomaganie 
i  koordynowanie współpracy szkół wyższych 

Krakowa oraz reprezentowanie ich wspólnych 
interesów na zewnątrz, a  także współdziała-
nie z całym środowiskiem naukowym i kultu-
ralnym Krakowa. Kolegium nadaje również 
medale dla osób szczególnie zaangażowanych 
w rozwój nauki. 

WYBORY NOWYCH WŁADZ

W środę 6 czerwca 2012 r. w czasie ostatniego 
posiedzenia w  tej kadencji, podsumowano 
organizację Wyścigów Smoczych Łodzi i Wiel-
kich Regat Ósemek na Wiśle, a  także prze-
dyskutowano organizację Dni Jana Pawła  II 
– Dialog 2012, realizację programu Study in 
Krakow i stan przygotowań do realizacji pro-
gramu Studiuj w Krakowie. 

Nowe władze Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa
Kraków, 6 czerwca 2012 r. 

Pamiątkowe zdjęcie członków Kolegium, fot. Jerzy Sawicz

Prof. dr hab. Wojciech Nowak, rektor elekt UJ, 
przewodniczący Kolegium, fot. UJ



81

w
yw

ia
d 

nu
m

er
u

Panie Rektorze, kończy się powoli Pańska 
druga kadencja. Co może Pan uznać za naj-
większe sukcesy swojego rektorowania? 
Sprawując urząd rektora starałem się kie-
rować zasadą, że dobro wszystkich pracow-
ników i  studentów powinno być dla mnie 
najważniejszym celem. Swoje decyzje, nawet 
czasem trudne, podejmowałem zawsze 
w sposób wyważony i myślę, że zaowocowało 
to faktem, iż w tym ważnym okresie nie było 
w Uczelni większych konfl iktów. Do sukce-
sów mogę także zaliczyć stały rozwój naszego 
Uniwersytetu. Zaczęliśmy poszukiwać 
nowych kierunków badawczych i dydaktycz-
nych, starając się stale nie tylko nadążać, ale 
wręcz wyprzedzać zapotrzebowanie rynku 

pracy. Na czas moich dwóch kadencji, a  są 
to lata 2005-2012, przypada okres najwięk-
szego rozwoju polskiego rolnictwa, który 
związany jest z akcesją Polski do Unii Euro-
pejskiej. Jednak to historyczne wydarzenie 
pociągnęło za sobą szereg zagrożeń i pytań, 
przed jakimi stanęło polskie szkolnictwo, 
zwłaszcza w  sektorze rolniczym. By jeszcze 
lepiej wykorzystać szanse związane z  inte-
gracją, powołaliśmy Europejskie Centrum 
Badania Drobnych Gospodarstw. W ramach 
tej inicjatywy nawiązaliśmy współpracę z kil-
kunastoma partnerami naukowymi w wielu 
krajach, co umożliwi nam nie tylko prowa-
dzenie badań, ale także wymianę cennych 
doświadczeń. 

Wracam do katedry 
i pisania podręcznika
– mówi prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego

Gremium dokonało też wyboru nowych 
władz. Na kadencję 2012-2016 nowym prze-
wodniczącym Kolegium Rektorów został 
jednogłośnie wybrany prof. dr hab. Woj-
ciech Nowak – rektor elekt Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Tym sposobem podtrzymana 
została pewna tradycja, wskazująca, że prze-
wodniczącym Kolegium Rektorów jest rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tym 
samym posiedzeniu wybrano również dwóch 
wiceprzewodniczących. Zostali nimi prof. dr 
hab. Tadeusz Słomka – rektor elekt Akade-
mii Górniczo-Hutniczej i  ks.  prof. dr hab. 
Władysław Zuziak – rektor Uniwersytetu 
Papieskiego im. Jana Pawła II. Nowe władze 
zaczną swoją kadencję 1 września 2012 roku. 

Opracowanie  dr Szymon Sikorski

Prof. dr hab. Tadeusz Słomka, rektor elekt AGH, 
wiceprzewodniczący Kolegium, fot. AGH

Ks. prof. Władysław Zuziak, rektor Uniwersy-
tetu Papieskiego, wiceprzewodniczący Kolegium, 
fot. UP JPII

JM rektor prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
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Nowe możliwości, to konieczność tworzenia 
nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. 
Gdy zostałem rektorem w  2005  r., nasza 
baza, tworzona jeszcze w  latach 70., wyma-
gała bardzo szybkich i  kosztownych prac, 
by sprostać wymaganiom czasu. Podjęliśmy 
te prace i  mamy dziś nowoczesne laborato-
ria, które umożliwiają prowadzenie badań 
na europejskim poziomie. To zaplecze prze-
kłada się na poziom kompetencji studentów 
i  absolwentów, co stanowi najlepszy pro-
bierz naszych sukcesów. Dość wspomnieć, 
że nasi absolwenci są poszukiwani i cenieni 
na rynku pracy. Chcę jednak bardzo mocno 
podkreślić, że modernizując Uczelnię nie 
przeinwestowaliśmy. Każdą złotówkę wyda-
waliśmy bardzo rozsądnie i dzięki temu przez 
cały czas Uniwersytet utrzymywał niezagro-
żoną płynność fi nansową. To bardzo ważne, 
zwłaszcza w  obliczu spowolnienia gospo-
darczego i kłopotów, w jakie popadły liczne 
szkoły wyższe. 

Skoro mówimy o  inwestycjach, to jakie 
działania uważa Pan za kluczowe? 
Dobrze, że pytanie dotyczy inwestycji klu-
czowych, a  nie najdroższych, gdyż te dwa 
określenia nie zawsze idą z  sobą w  parze. 
Do kluczowych inwestycji zaliczam budy-
nek geodezji, szklarnie, pełną modernizację 
budynków Wydziału Leśnego i  Wydziału 
Ogrodniczego oraz budowę hali sportowej. 
Na tym drugim wydziale zostały gruntownie 
zmodernizowane sale dydaktyczne. Myślę, że 
każdy wydział coś zyskał, oczywiście w miarę 
naszych możliwości. 

Dziś, realizując nowe inwestycje, wiele 
uwagi przywiązuje się do rozwiązań 
ekologicznych, mających na celu obni-
żenie kosztów eksploatacji. I  w  tej dzie-
dzinie Uniwersytet może się pochwalić 
sukcesami. 
Przeprowadziliśmy kompleksową termomo-
dernizację wielu budynków, lecz najważniejszą 
inwestycją jest prowadzona aktualnie budowa 
hali sportowej. Budynek ten będzie w  pełni 
pasywny. Chcę zaznaczyć, że takich nowoczes-
nych budynków będzie stale przybywać. 

Historycznym wydarzeniem była data 
11 kwietnia 2008 r., gdy Akademia Rolni-
cza została przemianowana na Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie, czy to tylko zmiana nazwy? 
Od samego początku, czyli od wyjścia 
z murów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nasza 
Uczelnia dzięki pracy wielu osób starała się 
reprezentować poziom uniwersytecki. Te 
działania zostały uwieńczone decyzją o nada-
niu statusu uniwersytetu przymiotnikowego. 
Do tego, zgodnie z ustawą z 2005 r., potrzeba 
było 5 uprawnień do nadawania stopnia dok-
tora. My dziś mamy ich 9, a wkrótce będziemy 
posiadali 10. 

Potencjał naukowo-dydaktyczny potwier-
dzają także wyniki rankingów, plasujące 
naszą Uczelnię na bardzo wysokim miejscu. 
Chociaż do wyników rankingów należy 
zawsze podchodzić z rezerwą, to jednak cie-
szy, że jesteśmy trzecią uczelnią w Krakowie, 
po Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Zaś na mapie ogól-
nopolskiej zajmujemy trzecie miejsce jako 
uczelnia rolnicza. 

Aktualnie kształcimy około 13 tysięcy stu-
dentów. Przez okres swojego urzędowania 
wielokrotnie podkreślał Pan, że to oni są 
dla Uczelni najważniejsi.
Studenci są najważniejszym ogniwem 
Uczelni, bo to przecież kształcenie mło-
dego pokolenia jest naszym najważniejszym 
celem. Wielu naszych studentów pocho-
dzi z  małych miasteczek i  wiosek, więc dla 
nich studiowanie to także otwarcie się na 
nowe wyzwania i nowe możliwości. Kraków 
jest wspaniałym miastem, prawdziwą sto-

licą kulturalną. Obcowanie ze sztuką, histo-
rią, tradycją to nieoceniona wartość dodana. 
Naszym zadaniem jest także ułatwienie im 
kontaktu z  tym wielkim bogactwem. Wia-
domo jednak, że studenci muszą gdzieś 
mieszkać. Podjęliśmy zatem decyzje o grun-
townej modernizacji naszych domów stu-
denckich. Dziś mogę z  dumą powiedzieć, 
że w  odnowionych budynkach warunki do 
nauki i  życia są bardzo dobre, ośmielę się 
powiedzieć, że najlepsze w Małopolsce. Cie-
szy nas to, że nasi studenci doceniają tę tro-
skę, co przejawia się w szanowaniu przez nich 
sprzętów i budynków. 

Panie Profesorze, używając gwary kra-
kowskiej, można posiedzieć, że „oczkiem 
w głowie” rektora była kultura. Faktycznie 
w tej dziedzinie uczynił Pan bardzo wiele. 
Jako jedyna uczelnia w  Krakowie urucho-
miliśmy Uniwersyteckie Centrum Kultury 
Studenckiej. Tym sposobem udało się nam 
scentralizować rozproszoną po wielu instytu-
cjach kulturę studencką. Doskonale działają 
dwa kluby studenckie „Arka” i  „Buda”. Oba 
mają ogromne tradycje, dość wspomnieć, że 
to właśnie z  „Budą” związana jest cała ple-
jada polskich artystów, od zespołów muzycz-
nych takich jak „Pod Budą”, po satyryków 
jak Bohdan Smoleń. Zaś „Arka” dziś tętni 
życiem, odbywają się tam spotkania z  cie-
kawymi ludźmi, występy zespołów muzycz-
nych, nawet bardzo egzotycznych. Mamy 
także dwa doskonałe chóry, zespół sygnali-
stów i  zespół góralski, propagujący folklor 
ziem górskich. Wszystkie te zespoły odnoszą 
sukcesy na przeglądach w kraju i za granicą. 
Starałem się w miarę możliwości fi nansowych 
wspierać rozwój kultury studenckiej. 
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Panie Rektorze krakowską tradycją stały 
się już świąteczne spotkania w Uniwersyte-
cie Rolniczym i Bal Rektora. 
Łamanie się chlebem, które poprzedza 
święta Bożego Narodzenia, stanowi wyjąt-
kową okazję do spotkania się społeczności 
naszej Uczelni. W  prawdziwie rodzinnej 
atmosferze, którą tworzą także nasi goście, 
łamiemy się chlebem i składamy sobie życze-
nia. Zaś Bal Rektora to bardzo wyjątkowa 
inicjatywa, ciesząca się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Cieszę się, że oba te wyda-
rzenia weszły już na stałe do kalendarza 
akademickiego Krakowa. 

Co będzie robił Pan Rektor po 1 września, 
czyli po zakończeniu urzędowania? 
Rektor jest zwykłym pracownikiem nauko-
wym uczelni, dlatego po zakończeniu swojej 
kadencji, planuję wrócić do katedry, której 
jestem kierownikiem. Chciałbym też dokoń-
czyć opracowanie podręcznika akademi-
ckiego. Na początku jednak chcę odpocząć 
i zregenerować siły. Jako rektor nie miałem 
czasu na wiele spraw. Kierowanie Uczelnią 
to praca po kilkanaście godzin na dobę. Tym 
niemniej starałem się tak planować obowią-
zki, by w  niedziele mieć czas dla rodziny. 
Chcę nadal pracować naukowo dla rozwoju 
polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościo-
wej i obszarów wiejskich. Zaś z zaintereso-
wań pozanaukowych mam zamiar odświeżyć 
swój kontakt z  literaturą piękną, gdyż na 
czytanie dobrych książek miałem bardzo 
mało czasu. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie podzię-
kować całej Społeczności Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie za okazywaną mi przez 
lata życzliwość i  pomoc. Szczególne słowa 
kieruję zaś do moich najbliższych współpra-
cowników, bez których kierowanie Uczelnią 
nie byłoby możliwe. 

Czego życzy Pan swojemu następcy? 
Profesorowi Włodzimierzowi Sady – mojemu 
następcy, życzę przede wszystkim zdrowia 
i życzliwych ludzi wokoło. Powodzenia. 

Opracowanie  dr Szymon Sikorski

Rolnik, leśnik, lokalna ludność, inwe-
storzy, turyści, myśliwi… co wspólnego mają 
ci ludzie? Z pozoru nic, aż do czasu gdy nie 
znajdą się w jednym miejscu i zaczną wymie-
niać swoje pomysły na zagospodarowanie 
tego miejsca. Wtedy między nimi pojawia 
się… KONFLIKT. 

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” mówi 
znane porzekadło. Jednak w dzisiejszych cza-
sach, gdy ludzi jest coraz więcej i coraz bar-
dziej intensywnie użytkujemy ziemię, rośnie 
ilość sporów o sposób użytkowania gruntów. 
I  niestety, jak zwykle w  takich wypadkach, 
ile ludzi, a  w  tym wypadku grup społecz-
nych, tyle pomysłów na zagospodarowanie 
wolnej (lub już nie) przestrzeni. Rolnictwo, 
leśnictwo, turystyka, hodowla zwierząt czy 
przemysł, to tylko niektóre sektory potrze-
bujące dużych powierzchni do prowadzenia 
swojej działalności. Możliwości do powsta-
nia konfl iktu jest mnóstwo – wystarczy, że 
pojawią się jedynie dwie grupy społeczne 

o różnym wyobrażeniu co do wykorzystania 
przestrzeni. Potem wystarczy jedynie spór 
rozgłosić, dodać paru nowych interesariuszy 
i awantura na skalę narodową gotowa. Przy-
kładów prosto z  życia codziennego można 
mnożyć, jednak co z tym począć? 

ANALIZA PRZYCZYN KONFLIKTU

Absolwenci uczelni przyrodniczo-tech-
nicznych będą w  przyszłej pracy stykali się 
z tego typu sporami. Aby nie puszczać swych 
wychowanków w  życie bez odpowiedniego 
przygotowania nasz Uniwersytet stawił 
czoła wyzwaniu i dał szanse sześciorgu z nas 
wzięcia udziału w  intensywnym kursie Spo-
łeczno-ekonomiczne wyzwania europejskiego 
leśnictwa, którego tematyka obejmowała 
dogłębne analizy różnych konfl iktów związa-
nych z użytkowaniem terenu. Kurs ten został 
przeprowadzony w  ciągu dwóch tygodni, 
w  ramach programu Erasmus „IP Course”. 

Pozytywna strona konfliktu, 
ERASMUS IP Course
Brno (Czechy), 15-28 kwietnia 2012 r. 

Uczestnicy kursu reprezentujący Polskę
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Ideą tego typu kursów jest międzynarodowe 
spotkanie studentów, wspólna nauka oraz 
wymiana doświadczeń. Taki właśnie 2-tygo-
dniowy kurs został zorganizowany przez 
Uniwersytet im. Grzegorza Mendla w Brnie, 
w  ścisłej współpracy z  innymi uczelniami 
europejskimi: Inverness College, Univers-
ity of the Highlands and Islands (Szkocja), 
Swedish University of Agricultural Scien-
ces w  Umeå (Szwecja), TAMK – Tampere 
University of Applied Sciences (Finlandia), 
Rovaniemi University of Applied Sciences 
(Finlandia) – koordynator całego projektu 
i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wszyst-
kie zajęcia prowadzone były przez wykła-
dowców z  uczelni partnerskich, po dwóch 
z każdej uczelni. 

NASZA GRUPA

Opiekunami naszej grupy byli dr hab. Jerzy 
Lesiński, prof. UR oraz dr inż. Maciej Pach. 
Reprezentacją studencką było maksymalnie 
6 osób z  każdej uczelni, a  studenci wybie-
rani byli podczas anglojęzycznej rozmowy 
kwalifi kacyjnej na podstawie wcześniej zło-
żonych podań. Po trudach procesu rekruta-
cyjnego został wybrany zespół w  składzie: 
Kamil Frochlich, Karolina Kruzel, Nata-
lia Pyskaty, Joanna Staszewska, Michał 
Wypasek i Anna Zawadzka – studenci ostat-
niego semestru studiów magisterskich uzu-
pełniających. Koszty całego wyjazdu pokryte 
były głównie przez fundusze unijne (fi ńska 
agencja do spraw edukacyjnych – CIMO) 
i Wydział Leśny UR w Krakowie. 

KONFLIKT TO DĄŻENIE DO ZMIAN

W  pierwszych dniach kursu zdobywaliśmy 
wiedzę ogólną o Czechach oraz o ich gospo-
darce leśnej i  sposobach zarządzania tere-
nem. Następnie uczyliśmy się rozpoznawać 
możliwe konfl ikty związane z użytkowaniem 
ziemi, sposobami ich zarządzania oraz znaj-
dowaniem najodpowiedniejszych rozwiązań 
dla zainteresowanych stron. Szukanie złotego 
środka jest jak szukanie igły w stogu siana – 
praktycznie niemożliwe, jednak nauczyliśmy 

się tak zarządzać sporami, by zawsze przyjąć 
kompromis wypracowany w danym momen-
cie, tak by po jakimś czasie wytworzył się 
nowy, lepiej dopasowany i adaptujący się do 
zmiennych warunków układ. Kurs dostarczył 
nam również wiedzy na temat nowoczesnych 
metod informatycznych stosowanych w zarzą-
dzaniu konfl iktami, w  tym interaktywnych 
metod geomatycznych oraz matematycznych 
metod wspomagania decyzji. Zajęcia miały na 
celu uświadomienie nam bardzo ważnej rze-
czy – konfl ikt nie powinien być rozumiany 
jako coś negatywnego, powinien być pojmo-
wany jako potrzeba zmian i dążenia do czegoś 
nowego, lepszego, a  strony w  nim uczestni-
czące powinny chcieć wspólnego dobra. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Punktem zwrotnym naszego kursu była 
wycieczka do Morawskiego Rezerwatu Bio-
sfery, który miał się stać obiektem praktycz-
nego wykorzystania zdobytych wiadomości. 
Podczas tej wycieczki zbieraliśmy informa-
cje na temat rezerwatu, poznawaliśmy ludzi 
zarządzającymi tym terenem oraz inne osoby 
zainteresowane formą jego użytkowania. Na 
tej podstawie w  międzynarodowych gru-
pach dokonywaliśmy analiz konfl iktów oraz 
opracowywaliśmy wskazówki dla grup inte-
resariuszy, jak zarządzać i  korzystać z  tego 

terenu. Ostatniego dnia kursu każdy zespół 
zaprezentował swoje pomysły. Po powrocie 
do Polski mieliśmy raz jeszcze okazję zastoso-
wać zdobytą wiedzę, przygotowując podobny 
projekt dla lokalnego przypadku Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego”. 

ZNACZENIE DOŚWIADCZENIA

Współcześnie na rynku pracy coraz większe 
znaczenie ma doświadczenie zdobyte pod-
czas studiów. Na szczęście współpraca mię-
dzynarodowa to coraz lepiej rozwijające się 
źródło wiedzy i tegoż właśnie doświadczenia. 
Oprócz treści kursu mieliśmy możliwość pod-
czas zwykłych rozmów wymieniać doświad-
czenia i spojrzeć na pewne problemy z innej 
perspektywy. W  trakcie wyjazdu niezbędna 
była również znajomość języka angielskiego, 
którego mogliśmy, a  nawet musieliśmy 
użyć w  praktyce. Jest to również okazja do 
poznania ludzi z różnych krajów, poznania ich 
kultury i zwyczajów. W przyszłym roku nasz 
Uniwersytet będzie najprawdopodobniej 
organizatorem takiego „IP Course”. Jest to 
dla nas duże wyzwanie, ale także i duża szansa 
na pokazanie się jako gościnni i dobrze zorga-
nizowani gospodarze. 

Anna Zawadzka

Zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników kursu, Morawski Rezerwat Biosfery
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XIV Rajd Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Energetyki
Turbacz, 13-15 kwietnia 2012 r. 

Do corocznego kalendarza wydarzeń na 
Wydziale Inżynierii Produkcji na stałe wpisały 
się rajdy studenckie. Ta wyjątkowa impreza 
jest zazwyczaj organizowana na wiosnę 
i prowadzi najciekawszymi trasami górskimi. 

W  tym roku studenci Wydziału Inży-
nierii Produkcji i Energetyki oraz gościnnie 
studenci Wydziału Technologii Żywności, 
podczas XIV rajdu zawędrowali na najwyższy 
szczyt Gorców – Turbacz. W rajdzie wzięło 
udział 22 studentów WIPiE, 13 studentów 
WTŻ oraz 7 studentów z wymiany studen-
ckiej ERASMUS, między innymi z Hiszpanii 
i Niemiec, łącznie 42 osoby. 

SZCZĘŚLIWA 13

Swoją wędrówkę studenci zaczęli 13 kwiet-
nia w piątek. Spod Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki około godz. 8 wyjechali 
do Nowego Targu. Tam z miejsca Kowaniec 
ruszyli żółtym szlakiem w stronę schroniska 
PTTK na Turbaczu. Po 2,5 godz. pierwsi 
studenci zakwaterowali się w  pokojach. 
Kiedy wszyscy dotarli do schroniska i odpo-
częli, piętnastoosobowa grupa wzięła udział 
w  fakultatywnym nocnym wyjściu szlakami 
Gorczańskiego Parku Narodowego pod 
okiem dwóch przewodników i  ratowników 
GOPR oddziału podhalańskiego. Przewod-
nicy opowiedzieli o historii GPN oraz prze-
prowadzili instruktaż co robić kiedy zbłądzi 
się z trasy oraz jak radzić sobie w przypadku, 
kiedy zastanie nas noc na szlaku. 

W sobotę 14 kwietnia uczestnicy podzie-
leni na mniejsze grupy wędrowali szlakami 
Gorczańskiego Parku. Wieczorem odbył się 
wspólny grill w towarzystwie dziekana WIPiE 

Pamiątkowe zdjęcie oraz przekazanie ciupagi

Schronisko PTTK na Turbaczu
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prof. dr. hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego 
oraz prof. dr. hab. inż. Norberta Marksa, 
którzy swoją osobą uświetniają rajdy od czter-
nastu lat. Obaj profesorowie są pomysłodaw-
cami tej studenckiej inicjatywy. Impreza przy 
nucie rajdowych piosenek trwała do późnych 
godzin nocnych. 

DO ZOBACZENIA W DOLINIE 

CHOCHOŁOWSKIEJ

W  niedzielę 15 kwietnia po śniadaniu było 
jak co roku pamiątkowe zdjęcie wszyst-
kich uczestników wyprawy oraz przekaza-
nie ciupagi organizatorowi kolejnego rajdu. 

Kolejny już XV rajd WIPiE odbędzie się 
prawdopodobnie w Dolinie Chochołowskiej 
w  Tatrach. W  godzinach dopołudniowych 
studenci opuścili schronisko i zielonym szla-
kiem skierowali się w  stronę Kowańca, aby 
stamtąd wrócić do Krakowa. 

Już dziś Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji 
zaprasza za rok na XV jubileuszowy rajd. 

Tekst: Agata Duda 
przewodnicząca 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Zdjęcia: Katarzyna Łyduch 

W Studium Języków Obcych Uniwersytetu 
Rolniczego, 22 kwietnia 2012  r., odbyły się 
eliminacje pisemne XIII Olimpiady Języka 
Angielskiego odbywającej się pod patronatem 
prof. dr hab. Włodzimierza Sady – Prorek-
tora ds. Dydaktycznych i Studenckich. Do 
konkursu przystąpiło 45 studentów repre-
zentujących wszystkie kierunki i lata studiów 
I  i  II stopnia naszej Uczelni oraz Studium 
Doktoranckiego. 

Część ustna konkursu, będąca fi nałem 
Olimpiady, odbyła się 29 kwietnia 2012 r. Do 
części fi nałowej zostało zakwalifi kowanych 
12 osób. Szczególnie licznie była reprezen-
towana Biotechnologia i  Architektura Kra-
jobrazu, a  studenci wykazali się doskonałą 
znajomością języka. Zadania konkursowe 
obu części zostały opracowane przez zespół 
anglistów Studium na poziomie B2/C1 (kry-
teria przyjęte przez Radę Europy), który 
odpowiada egzaminom CAE organizowa-
nym przez British Council lub TELC C1 
fi rmowanym przez ICC z siedzibą we Frank-
furcie n. Menem. 

NA WYSOKIM POZIOMIE

Wszyscy fi naliści zostali uhonorowani nagro-
dami pieniężnymi, zróżnicowanymi w zależ-
ności od zajętego miejsca. Nagrodą jest 
również zwolnienie fi nalistów z  egzaminu 
kończącego lektorat, co jest równoznaczne 
z uzyskaniem oceny 5.0 na poziomie B2/C1. 

Wszyscy fi naliści Olimpiady wykazali się 
dużą znajomością języka angielskiego, nie-
jednokrotnie wzbudzając zachwyt egzamina-
torów płynnością wypowiedzi, a  także dużą 
znajomością poruszanych tematów. 

Studenci na szlaku Gorczańskiego Parku Narodowego

Dzień drugi, spacer pod bacówkę
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XIII Olimpiada Języka Angielskiego
Kraków, kwiecień 2012 r. 

Olimpiady językowe organizowane przez 
Studium Języków Obcych od ponad 27 lat 
są stałym elementem wzbogacającym proces 
dydaktyczny. Wszystkie Olimpiady cieszą się 
dużą popularnością. Od kilku lat studenci 
rejestrują się na Olimpiadę poprzez stronę 
internetową USOS. 

ZDANIEM STUDENTÓW

Olimpiady Językowe mają charakter 
cykliczny, dlatego już dziś zapraszamy wszyst-
kich studentów do kolejnej edycji Olimpiady 
Języka Angielskiego w  2014 roku. Najlep-
szą rekomendacją i zachętą do brania w niej 
udziału mogą być opinie studentów, którzy 
wzięli w niej udział w tym roku: 

– Decyzję o  wzięciu udziału w  olimpia-
dzie podjęłam właściwie spontanicznie – mówi 
Monika Hryniewicka, studentka Architek-
tury Krajobrazu. – Postanowiłam spróbować 
swoich sił w konkursie, ponieważ języka uczę 
się od wielu lat, a  styczność z nim w jakiej-
kolwiek formie za każdym razem przynosi 
wiele radości. Pomysł wydał mi się ciekawym 
doświadczeniem, przede wszystkim jednak oka-
zją do aktualizacji wiedzy i  zmierzenia się 
z tremą, będącą prawdziwą zmorą wypowiedzi 
ustnych; stąd też największa niepewność towa-
rzyszyła mi w trakcie ostatniego etapu zmagań 
konkursowych. Trudno opisać, jak przyjem-
nym zaskoczeniem okazał się werdykt komisji… 
Atrakcyjne nagrody, satysfakcja z  efektów pod-
jętego wysiłku, ale także rozmowa z  osobami, 
które miałam szansę poznać podczas oczekiwa-
nia na wyniki, utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że warto być otwartym na tego typu inicjatywy 
– wspomina Monika Hryniewicka. 

Udział w Olimpiadzie językowej był bar-
dzo ciekawym doświadczeniem – wspomina 
Aleksandra Borowiec, studentka Biotech-
nologii. – Dzięki temu konkursowi można 
sprawdzić swoje umiejętności, a  najmniej-
szy nawet sukces daje niesamowitą satysfakcję. 
Ponadto Olimpiada jest bardzo dobrze zorga-
nizowanym wydarzeniem. Z  ogromną przy-
jemnością wezmę w  niej udział kolejny raz 
– zaznacza Aleksandra Borowiec. 

Olimpiada Języka Angielskiego to bardzo 
dobra szansa sprawdzenia swoich umiejętno-
ści posługiwania się językiem obcym – mówi 
Katarzyna Pierzak, studentka Biotechnolo-
gii. – Nie trzeba być geniuszem, żeby w niej 
wystartować – wystarczy chcieć i  uwierzyć 
w  swoje siły. Nie ma potrzeby zbytnio stre-
sować się odpowiedzią – to tylko zabawa, 
co wielokrotnie powtarzali Organizatorzy. 

Atmosfera jest bardzo przyjemna i  sprzyja 
umysłowemu wysiłkowi. Dodatkową atrakcją 
są nagrody, których osobiście nawet nie spo-
dziewałam się otrzymać. Warto spróbować! – 
zachęca Katarzyna Pierzak. 

Warto brać udział w Olimpiadzie językowej 
organizowanej przez naszą Uczelnię – radzi 
Dominika Grzesik, studentka Biotechnolo-
gii. – Jest to dobry sposób na sprawdzenie swo-
ich zdolności językowych. Do tego wartościowe 
nagrody wydają się dla mnie wystarczającym 
powodem do wzięcia udziału w tym konkursie 
– zachęca Dominika Grzesik. 

Zapraszamy zatem wszystkich chętnych 
do kontaktu z  nami i  sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych. 

mgr Elżbieta Kloc
mgr Ewa Walaszczyk 

Komisja wysoko oceniła poziom umiejętności językowych uczestników olimpiady
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VI Uniwersyteckie Targi Pracy
Kraków, 19 kwietnia 2012 r. 

VI Uniwersyteckie Targi Pracy zorganizo-
wało Biuro Karier i  Kształcenia Praktycz-
nego Uniwersytetu Rolniczego. Wydarzenie 
to adresowane było głównie do   studentów 
i  absolwentów Uniwersytetu Rolniczego 
oraz do wszystkich pozostałych osób poszu-
kujących pracy. 

TARGI PRACY TO NAJLEPSZY SPOSÓB 

NA PRACĘ

Dla wielu osób znalezienie pierw-
szej poważnej pracy okazuje się nie lada 
wyzwaniem. Kłopoty te wynikają nie 
tylko z  sytuacji na rynku pracy, ale także 
z  braku doświadczenia w  rozmowach 
z  pracodawcami. – Uważam, że uczestni-
ctwo w  Uniwersyteckich Targach Pracy to 
jedna z  najefektywniejszych form poszu-
kiwania zatrudnienia – mówi Grażyna 
Wójcik z Biura Karier i Kształcenia Prak-
tycznego Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. – Z  samego założenia niweluje ono 
problem selekcji ofert pracy i  dostosowania 
ich do potrzeb i zainteresowań kandydatów. 
Po pierwsze, do udziału w  Targach Pracy 
zapraszani są pracodawcy, którzy prowa-
dzą aktualnie rekrutację na określone stano-
wiska. Po drugie, wystawcy to w większości 
duże, również międzynarodowe firmy, które 
organizują specjalne programy stażowe skie-
rowane właśnie do studentów i  absolwen-
tów. Po trzecie, nawiązując bezpośredni 
kontakt z pracodawcą można zadać pytania, 
poznać specyfikę korporacji, co z  pewnoś-
cią pomoże przy konstruowaniu dokumen-
tów aplikacyjnych na określone stanowisko 
– dodaje Grażyna Wójcik. Łukasz Gąsior, kierownik HR w fi rmie Capita, w rozmowie z Grażyną Wójcik z Biura Karier UR

Otwarcia Targów Pracy dokonał prof. dr hab. Włodzimierz Sady, rektor elekt
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24 WYSTAWCÓW

Co roku w Targach biorą udział najlepsi pra-
codawcy wspierający przedsiębiorczość mło-
dych ludzi, zarówno z  regionu, jak i  spoza, 
a  także zagraniczne fi rmy oferujące pracę. 
Informacją z zakresu prawa pracy czy rozwoju 
zawodowego służyły instytucje takie jak: 
Wojewódzki Urząd Pracy, Małopolska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzka 
Komenda OHP. W  tym roku 24  wystaw-
ców przedstawiło swoje oferty, m.in. 
z  branży rolniczej, FMCG, administracyj-
nej. Obecni byli m.in. przedstawiciele: Tesco 
Polska, Capita Polska, Capgemini Polska, 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 
Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa, BioCert Małoposka, Teva Ope-
rations, Contimax S.A. 

SZKOLENIA

W  programie Targów Pracy znalazły się 
również szkolenia i  prezentacje. Małopol-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego przed-
stawiła nowy projekt Inwestycje w innowacje, 
czyli fi nansowanie nowatorskich pomysłów 
na biznes. Ta prezentacja skierowana była 
do osób, które myślą o własnej fi rmie, prag-
nących wyznaczać własne ścieżki kariery. 
Przedstawiciele agencji opowiedzieli o moż-
liwościach pozyskania środków fi nansowych 
na uruchomienie innowacyjnej działalno-
ści gospodarczej. Wyjaśnili, jak powinno 
przebiegać przygotowanie innowacyjnego 
biznesu i jego komercjalizacji we współpracy 
z  inwestorem zewnętrznym, a  także tłuma-
czyli, dlaczego modelowanie biznesowe 
jest kluczowym elementem w  budowaniu 
własnej fi rmy. 

Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził 
szkolenie obejmujące pisanie profesjonal-
nego listu motywacyjnego oraz CV. Uczest-
nicy wykładu zapoznali się z różnymi typami 
życiorysów i zasadami tworzenia listu moty-
wacyjnego. Dowiedzieli się, na co praco-
dawcy zwracają uwagę czytając dokumenty 
aplikacyjne i  jakich błędów należy unikać 
przygotowując dokumenty aplikacyjne. 

Firma Ergo Solution przeprowadziła szko-
lenie Bezpieczna żywność – standard czy luksus? 
W czasie tego szkolenia poruszane były kwe-
stie, czy aktualny stan prawny obowiązujący 
w zakresie produkcji żywności oraz wdrażane 
przez fi rmy spożywcze standardy zarządzania 
zapewniają bezpieczeństwo konsumentów. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
również stoisko fi rmy Capita Polska, która 
przygotowała dla absolwentów Wydziału 
Hodowli i  Biologii Zwierząt ofertę pracy 
z zakresu weterynarii. 

Kolejne Targi Pracy odbędą się w  przy-
szłym roku. Już teraz serdecznie zapraszam! 

W imieniu pracowników Biura Karier 

i Kształcenia Praktycznego pragnę 

podziękować wszystkim Wystawcom za 

uczestnictwo w tegorocznych Targach 

Pracy. Dziękuję i gratuluję także studentom, 

którzy tak licznie odwiedzili Targi! 

Grażyna Wójcik 

Uczestnicy targów z uwagą słuchali prezentacji i szkoleń

Targi Pracy cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem
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Studenci z Krakowa 
podbijają Kamieniec Podolski
Kamieniec Podolski, 24-25 kwietna 2012 r. 

Na Państwowym Uniwersytecie Rolni-
czym w  Kamieńcu Podolskim odbyła się 
szósta edycja Ogólnoukraińskiej Konferencji 
Studentów i Młodych Naukowców Pierwsze 
Kroki w Nauce. 

W DRODZE DO KAMIEŃCA PODOLSKIEGO

Grupą studentów Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i  Energetyki Uniwersytetu Rolni-
czego pod opieką Krzysztofa Dziedzica 
postanowiliśmy uczestniczyć w  tej konfe-
rencji. W  poniedziałek 23 kwietnia wyru-
szyliśmy w  drogę. Pierwszy postój mieliśmy 
we Lwowie, następnie po kilku godzinach 
jazdy przez ukraińskie miasta i wioski doje-
chaliśmy na miejsce. Na dworcu autobuso-
wym w  Kamieńcu Podolskim czekał już na 
nas przedstawiciel tamtejszego Uniwersytetu 
Rolniczego, Siergiusz Borkowski, Ukrainiec 
polskiego pochodzenia. Już na wstępie spot-
kaliśmy się z  sympatią i  gościnnością tam-
tejszych mieszkańców. Pan Siergiusz zabrał 
nas do jednego z  tamtejszych domów stu-
denckich. Po zakwaterowaniu poznaliśmy 
kolejnego wykładowcę tamtejszego Uniwer-
sytetu Siergieja Ermakova, który później 
pozwolił nam się poznać jako przewodnik po 
Kamieńcu Podolskim. 

SESJA NAUKOWA

Drugi dzień w  Kamieńcu Podolskim roz-
począł się od uczestnictwa w sesji plenarnej 
otwierającej konferencję, na której swój refe-
rat wygłosił Krzysztof Dziedzic. 

Po oficjalnej inauguracji konferen-
cji i  wysłuchaniu kilku referatów zaproszo-

nych gości udaliśmy się wraz ze studentami 
z Warszawy i Poznania na sesje tematyczne, 
w  których swoje referaty wygłaszali nasi 
oraz ukraińscy studenci między innymi 

z Kijowa, Lwowa czy Charkowa.  Sesje refe-
ratowe trwały kilka godzin. Po ich zakoń-
czeniu wręczono dyplomy uczestnictwa 
i  zaproszono na tradycyjną ukraińską 

Siergiusz Borkowski oraz studenci z Poznania, Warszawy i Krakowa po zakończonej sesji plenarnej

Studenci z WIPiE pod twierdzą w Kamieńcu Podolskim
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kolację, na której uczestnicy mieli moż-
liwość spróbowania między innymi tra-
dycyjnego ukraińskiego barszczu czy też 
ukraińskich pierogów z  ziemniakami 
i kapustą. Wieczór upłynął szybko w gronie 
gościnnych ukraińskich gospodarzy i  trady-
cyjnej ukraińskiej muzyki. 

HISTORIA WYJĄTKOWEJ TWIERDZY

Po zakończeniu obrad zostaliśmy zapro-
szeni do udziału w  objazdowej wycieczce. 
Zwiedziliśmy słynny zamek w  Chocimiu 
oraz dawne polsko-radzieckie przejście gra-
niczne. Główną atrakcją całodniowego zwie-
dzania okazała się wizyta w słynnej twierdzy 
w  Kamieńcu Podolskim. Nasz przewodnik 
Siergiej spisał się na medal, przedstawiając 
nam całą historię twierdzy. 

DO ZOBACZENIA U NAS

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Następ-
nego ranka byliśmy już na dworcu autobuso-
wym w  Kamieńcu, żegnani przez nowych 
przyjaciół z  Ukrainy. Obiecaliśmy sobie, że 
nie zabraknie nas na kolejnej konferencji. 
Dodatkowo nie omieszkaliśmy zaprosić ich 
na naszą sesję kół naukowych, z nadzieją, że 
nas odwiedzą. 

Tekst: Krzysztof Dziedzic
Zdjęcia: Siergiej Ermakov

Krzysztof Dziedzic na sesji plenarnej 
VI Ogólnoukraińskiej Konferencji Studentów 
i Młodych Naukowców „Pierwsze Kroki 
w Nauce”

VII Dzień Geodety i Inżyniera
Kraków, 26 kwietnia 2012 r. 

Każdy Wydział na naszej Uczelni ma swoje 
święto. Wydział Inżynierii Produkcji i Ener-
getyki ma np. Dzień Mechanizatora, Wydział 
Ogrodniczy – Bal Ogrodnika, a  najlicz-
niejszy wydział na całej Uczelni – Wydział 
Inżynierii Środowiska i  Geodezji – Dzień 
Geodety i  Inżyniera. W  tym roku odbyła 
się już jego VII edycja. Impreza składała 
się z  dwóch części: na wolnym powietrzu, 
na terenach zielonych Klubu Akademickiego 
„ARKA” oraz we wnętrzach budynku. 

Głównym organizatorem przedsię-
wzięcia była Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów działająca przy WIŚiG. Przygo-
towania do imprezy trwały już kilka tygodni 

przed wyznaczonym terminem, jednak naj-
większym zmartwieniem studentów przygo-
towujących wydarzenie była… pogoda, która 
jednak dopisała. 

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Słoneczna aura przyciągnęła bardzo dużo osób, 
które od godziny 16 pod Klubem „ARKA” 
mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów. Był grill, muzyka, 
konkursy z nagrodami. Atrakcje te prowadził 
znany z  działalności kabaretowej na naszej 
Uczelni absolwent WIŚiG Michał Tymich. 
Dodatkową atrakcją była sprowadzona 

Uczestnicy zawodów w trakcie wykonywania jednej z konkurencji, fot. Dagmara Przybylska
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specjalnie BungeeRun. Osoby, które skorzy-
stały z tej zabawy, były przypięte do sprężystej 
gumy i  miały za zadanie przyczepić rzepową 
poduszeczkę jak najdalej od miejsca startu. 
Utrudnieniem była jednak guma przyczepiona 
do pleców, która ściągała zawodnika z powro-
tem na linię startu. Zabawa ta przyprawiła 
wiele uśmiechów uczestnikom VII Dnia Geo-
dety i Inżyniera. 

Na świeżym powietrzu odbyły się również 
zawody dla drużyn skompletowanych z osób 
studiujących na WIŚiG oraz turniej piłki noż-
nej, który został przeprowadzony na pobli-
skim boisku. Zawodnicy otrzymali bardzo 
cenne nagrody, m.in. nawigację samochodową 
i inne akcesoria elektroniczne. 

CZĘŚĆ OFICJALNA I WYBORY SUPERPSORA

Część ofi cjalna, w której uczestniczyły Władze 
Wydziału rozpoczęła się wewnątrz budynku 

o 21.30. Do uczestników spotkania przemó-
wił Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
i  Geodezji prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, 
który w  krótkim wystąpieniu kierowanym 
głównie do żaków, podkreślił, iż bardzo ceni 
sobie spotkania ze studentami na tego typu 
imprezach oraz podkreślił wagę integracji osób 
studiujących na jednym Wydziale. Następ-
nie głos zabrał przewodniczący Wydziało-
wej Rady Samorządu Studentów Wydziału 
Mariusz Kleszcz. Przedstawił on osoby, które 
wsparły fi nansowo VII Dzień Geodety i Inży-
niera, a był to: Prorektor ds. Dydaktycznych 
i  Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz 
Sady, Dziekan WIŚiG prof. dr hab. inż. Jan 
Pawełek oraz Przewodniczący URSS mgr inż. 
Paweł Chałupnik. 

W  obecności studentów zostały wrę-
czone nagrody zwycięzcom, którzy brali 
udział w turnieju piłki nożnej oraz w innych 
zawodach. Rozstrzygnięty został również 

konkurs na SuperPsora WIŚiG – w  tego-
rocznej edycji nagrody zdobyli: z kierunku 
Geodezja i Kartografi a dr inż. Marek Ple-
wako, a  z  kierunku Inżynieria Środowi-
ska dr hab. inż. Jan Zarzycki. Laureatom 
gratulujemy. 

IMPREZA POD GWIAZDAMI

Po części ofi cjalnej rozpoczęła się całonocna 
impreza taneczna, która była już ostatnią 
z  wszystkich atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym 
szczególnie członków Wydziałowej Rady 
Samorządu Studentów WIŚiG, którzy wło-
żyli wiele swojego wolnego czasu i  wysiłku 
w  przygotowania do imprezy, VII Dzień 
Geodety i  Inżyniera stał na bardzo wyso-
kim poziomie. Mamy nadzieję, że tegoroczna 
edycja Dnia Geodety i Inżyniera pozostanie 
w pamięci jej uczestników na bardzo długo, 
a w przyszłym roku odwiedzi nas jeszcze wię-
cej osób, gdyż z roku na rok święto Wydziału 
organizowane jest z coraz większym rozma-
chem i  już na stałe wpisało się w  kalendarz 
wydarzeń kulturalnych na naszej Uczelni. 

Organizatorzy szczególnie pragną 
podziękować: 

Magdalenie Kowackiej, Ewie Kranc, 
Agnieszce Głowackiej, Tomaszowi 
Okas, Gabrieli Więckowskiej, Dawidowi 
Rakowskiemu, Sabinie Kozak, 
Michałowi Uniwersałowi, Beacie 
Badyńskiej, Justynie Janosz (Geodezja 
i Kartografia). Annie Sikorze, Annie 
Orlof, Bożenie Węglarz, Mariuszowi 
Kleszczowi, Piotrowi Janowskiemu 
(Inżynieria Środowiska). Krystianowi 
Olszowskiemu i Michałowi Bojarowi 
(Gospodarka Przestrzenna) oraz Wszystkim 
zaangażowanym w organizację VII Dnia 
Geodety i Inżyniera. 

Mariusz Kleszcz 
student III roku Inżynierii Środowiska

przewodniczący Wydziałowej Rady 
Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Geodezji 

Turniej piłki nożnej, fot. Magdalena Kowacka
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Wyścigi smoczych łodzi
Kraków, 5-6 maja 2012 r. 

Wyścigi smoczych łodzi to młoda, ale 
bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscy-
plina sportu. Jej korzenie mają początek 
w średniowiecznych Chinach. Idea organizo-
wania krakowskich zawodów powstała kilka 
lat temu, a pierwsze przeprowadzone zostały 
z  okazji Juvenaliów. Jednak pomysł poważ-
nego współzawodnictwa międzyuczelnia-
nego, pojawił się na Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa. Myśl ta rozwijała 
się na tyle dynamicznie, że już zeszłej jesieni 

dwie krakowskie uczelnie: Uniwersytet 
Jagielloński i  Uniwersytet Rolniczy posta-
nowiły zakupić prawdziwe, profesjonalne 
smocze łodzie! 

9 ZAŁÓG NA START

Poważny sprawdzian siły i koordynacji każ-
dej 22-osobowej załogi oraz umiejętności 
kierowania 12-metrową łodzią odbył się 
5 maja 2012 r. na Wiśle podczas I Krakow-

skiego Festiwalu Smoczych Łodzi. Był to 
zarazem już III Międzyuczelniany Wyścig 
Smoczych Łodzi. Dziewięć załóg reprezen-
tujących barwy krakowskich uczelni stawiło 
się na przystani wioślarskiej przy ul. Koś-
ciuszki, aby walczyć o okazały Puchar oraz 
wspaniałą statuetkę smoka wykonaną przez 
studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. 
Każda załoga miała ogromną ochotę prze-
rwać dwuletnią hegemonię osady Akade-
mii Górniczo-Hutniczej i  po cichu liczyła 

Osada Uniwersytetu Rolniczego z dyplomem
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na zdobycie głównej nagrody dla swojej 
Uczelni. Po ofi cjalnym otwarciu regat byli-
śmy świadkami miłej uroczystości chrztu 
nowej łodzi Uniwersytetu Rolniczego 
dokonanego przez prof. dr. hab. Sylwestra 
Tabora. 

WYGRANE ELIMINACJE

Rozpoczęły się niewiarygodnie zacięte eli-
minacje, w których najlepiej spisała się osada 
UR. W  bezpośrednim pojedynku pokonała 
zespoły UJ i  ASP. Choć walka o  wejście do 
fi nałowej trójki była bardzo zacięta, to rów-
nież w  wyścigach półfi nałowych nasza łódź 
uzyskała najlepszy czas, w bezpośrednim star-
ciu dystansując o  pół długości łodzi zespół 
UEK i  zdecydowanie drużynę AWF. Tak 
więc do fi nału zakwalifi kowały się osady Uni-
wersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Eko-
nomicznego oraz… oczywiście Akademii 
Górniczo-Hutniczej. 

WIELKI FINAŁ

Po wyścigach półfi nałowych nastąpiła walka 
o  poszczególne miejsca w  generalnej kla-
syfi kacji, najpierw o  miejsca 7-9, a  później 
o miejsca 4-6. Jednak tak naprawdę, wszyscy 
już czekali na wielki fi nał! Wśród kibiców 
i obserwatorów można było dostrzec żywio-
łowo dopingującego od pierwszych star-
tów drużynę UR, prof. dr hab. Sylwestra 
Tabora. Kiedy nadeszła pora najważniej-
szego rozstrzygnięcia, wszyscy zastanawiali 
się, czy uda się odebrać osadzie AGH prymat 
wśród krakowskich uczelni. Jednak i  tym 
razem pokazali oni mistrzostwo. We wspa-
niałym stylu wygrali bieg fi nałowy, prezen-
tując nienaganną technikę, zgranie i  moc. 
Drugie miejsce po bardzo zaciętej walce 
zajęła drużyna Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, wyprzedzając nieznacznie łódź Uni-
wersytetu Rolniczego. 

Z NADZIEJAMI NA PRZYSZŁY ROK

Należy pogratulować zwycięzcom majowych 
regat, ale nie można zapomnieć o  bardzo 

Osada UR przed startem

Wręczenie pucharów, moment na który wszyscy czekali

W ferworze walki

W drodze na startJuż w kapokach

Chrzest Smoczej Łodzi UR
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dobrej postawie naszej drużyny. Przez całe 
zawody znajdowała się w  ścisłej czołówce, 
dyktując niejednokrotnie tempo wyścigu 
i  walcząc do ostatniego metra o  najlepsze 
miejsca. Mamy nadzieję, że już za rok również 
w  wyścigu fi nałowym najlepszy czas będzie 
należał do zespołu Uniwersytetu Rolniczego 
i będziemy mogli cieszyć się przy wznoszeniu 
w górę największego z trzech pucharów. 

FINALIŚCI 
I KRAKOWSKIEGO FESTIWALU 

SMOCZYCH ŁODZI: 

I miejsce 
osada AGH

II miejsce 
osada Uniwersytetu Ekonomicznego

III miejsce 
osada Uniwersytetu Rolniczego

ZAŁOGA SMOCZEJ ŁODZI 
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

PŁYNĘŁA W SKŁADZIE: 

Karol Barczyński
Piotr Bodurak

Paweł Bukowski
Bartłomiej Czyż

Przemysław Dziob
Andrzej Gawęda
Karol Jakubczyk

Paweł Lisek
Arkadiusz Lisicki
Mariusz Luberda

Piotr Madej
Krzysztof Mędoń

Przemysław Rokita
Jarosław Struczak

Konrad Szpytma
Aleksander Waligóra

Janusz Waligóra
Karolina Wiercioch

Janusz Zachara
Dawid Żak 

mgr Paweł Lisek
Studium Wychowania Fizycznego

III Międzyuczelniany Przegląd 
Kabaretów Studenckich 
„KLAMKA” 2012
Kraków, 10-12 maja 2012 r. 

Z  racji braku ducha i woli walki w krakow-
skich żakach, postanowiliśmy rozszerzyć nasz 
okręg i w tym roku gościliśmy kabarety z całej 
Polski! Na scenie Klubu Akademickiego 
„ARKA” wystąpiło osiem zespołów i dwóch 
stand-up’owców (stand-up wśród studentów 
jest raczkującą formą przedstawiania treści 
artystycznej, lecz cieszy się coraz większą 
popularnością). 

ŚMIECH, ŁZY, OKLASKI I OWACJE

Pierwszy dzień przeglądu (10 maja) minął 
pod znakiem zażartej walki o śmiech publicz-
ności i przychylność Jury. Rozbawiali nas tacy 
goście jak: Kabaret Jokersi (Kraków), Woj-
ciech Pięta – stand-up (Kraków), Kabaret 

Jaja W Ramach Żartów (Przemyśl), Michał 
Leja – stand-up (Kraków), Michał Tymich 
i Studenciaki (Kraków – zwycięzca ubiegło-
rocznego MTA, przedstawiciel UR), Kaba-
ret Pod Napięciem (Gdańsk), Kabaret 
Zmarnowany Potencjał (Olsztyn), Także 
Tego (Kraków). Publika bawiła się przed-
nio! Śmiech, łzy, oklaski, okrzyki, owacje 
– takie odgłosy mogli usłyszeć spóźnialscy 
wkraczający w skromne progi Klubu Akade-
mickiego „ARKA”. Między występami czas 
umilały występy Cheerleaders UR oraz Teatr 
tańca – Bellydance. W tym roku publiczność 
miała możliwość przyznania swoimi głosami 
„Klamki Publiczności”. Urodziwe damy roz-
pierzchły się po sali w celu rozdania kart do 
głosowania. 

Jury nie miało łatwej pracy
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Publiczność bawiła się setnie

Kabaret Zmarnowany Potencjał z Olsztyna, laureat Przeglądu

Kabaret Pod Napięciem z Gdańska

OBRADY JURY I KLAMKA PUBLICZNOŚCI

Po czterogodzinnym bombardowaniu nas ske-
czami i piosenkami, kabareciarze z niecierpli-
wością czekali za kulisami na ogłoszenie przez 
Jury (w  składzie: Marta Saciuk, mgr Marta 
Gorgoń, prof. dr hab. inż. Jerzy Skrzy-
szewski, Adam Grzanka, Krzysztof Niedź-
wiedzki) trzech kabaretów, które drugiego 
dnia Przeglądu będą walczyć o  miano naj-
lepszego studenckiego kabaretu. I  tak, po 15 
minutach napięcia, ogłoszono nazwy kabare-
tów, które najbardziej rozśmieszyły szanowne 
Jury! A były to: Kabaret Zmarnowany Poten-
cjał, Kabaret Pod Napięciem oraz Michał 
Tymich i Studenciaki. Radości nie było końca, 
zwłaszcza, że chwilę później ogłoszono wyniki 
głosowania publiczności. Najbardziej do gustu 
przypadły nam skecze Kabaretu Zmarnowany 
Potencjał, który odebrał Puchar Klamkę Pub-
liczności! A więc następny dzień zapowiadał się 
naprawdę emocjonująco…

DZIEŃ DRUGI

11 maja już od godziny 12, trzy wybrane 
dnia poprzedniego kabarety, okupowały 
deski sceny Klubu Akademickiego „ARKA”. 
Oczywistym było, że każdy chciał przygo-
tować się jak najlepiej i  pozbawić rywali 
możliwości zagarnięcia Pucharu I  miejsca 
w  MPKS KLAMKA 2012. Finałowy dzień 
ofi cjalnie otworzył JM rektor Uniwersytetu 
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Rolniczego prof. dr hab. inż. Janusz Żmija. 
Po oficjalnym rozpoczęciu, wylosowaniu 
kolejności występowania, kabarety stanęły do 
walki. Przyznam, że niejeden skecz wycisnął 
z publiki łzy radości. 

BURZLIWE OBRADY I WERDYKT

Po występach, Jury udało się na długie 
i burzliwe obrady, a nam czas umilał Kaba-
ret O co chodzi? Po ich występie stało się! 
Miano najlepszego studenckiego kabaretu 
uzyskał Kabaret Zmarnowany Potencjał 
z Olsztyna, drugie miejsce przypadło Kaba-
retowi Pod Napięciem, na ostatnim (ale 
jednak na podium!) uplasował się Michał 
Tymich i Studenciaki. Po rozdaniu nagród 
zwycięzca tegorocznej KLAMKI przedsta-
wił swój najlepszy – według publiki i  Jury 
– skecz, o tym jak poderwać kobietę… Kto 
był, ten wie, że było z czego się śmiać! 

JUŻ NA LUZIE

Zasłużone Aft er Party, które także odbyło 
się w  KA ARKA, pozwoliło wszystkim na 
rozluźnienie się po dwóch intensywnych 
dniach przeglądu oraz miesiącach przygo-
towań. Rozmowom z  jurorami, kabaretami 
i  publicznością nie było końca! Kabaret 
Pod Napięciem i  zwycięzca, czyli Kaba-
ret Zmarnowany Potencjał już zapowie-
dzieli swoją obecność na IV edycji MPKS 
KLAMKA, bo – jak stwierdzili – mają 
rachunki do wyrównania. 

Szczególne podziękowania należą się 
JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego 
prof. dr. hab. inż. Januszowi Żmiji 
za objęcie honorowym patronatem całego 
przedsięwzięcia i ufundowanie nagród. 
Wspaniała organizacja, wspaniali ludzie 
i gros świetnej zabawy. Czekamy na 
przyszły rok! Zapowiada się jeszcze więcej 
śmiechu i zabawy! 

inż. Liliana Drzewiecka
Klub Akademicki „ARKA” 

XIII Dzień Mechanizatora
Kraków, 11 maja 2012 r. 

Co roku w maju, na terenie Wydziału Inży-
nierii Produkcji i Energetyki organizowany 
jest „Dzień Mechanizatora”, przez członków 
samorządu studentów potocznie zwany 
„Małymi Juwenaliami”. Historia wyda-
rzenia sięga czternastu lat kiedy to, podczas 
ogniska organizowanego przez wydziałowy 
samorząd studentów, grupa zapaleńców 
postanowiła zorganizować wydarzenie, 
w którym mogliby uczestniczyć zarówno 
studenci wydziału, jak i jego pracownicy. 
„Dzień Mechanizatora” ewoluował przez 
lata. Pojawiało się coraz więcej stałych 
elementów, w tym takie wydarzenia jak 
bieg o Puchar Rektora, rzut oponą, czy też 
przeciąganie ciągnika rolniczego. O popu-
larności „Dnia Mechanizatora” najlepiej 
świadczy fakt, że z roku na rok w naszym 
wydarzeniu bierze udział coraz większa 
rzesza studentów. 

W ramach obchodów tegorocznego 
XIII Dnia Mechanizatora bawiło się prawie 
1500 przedstawicieli wszystkich krakowskich 
ośrodków akademickich. Spotkanie ofi cjal-
nie otwarł JM prof. dr hab. Janusz Żmija 
oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produk-
cji i Energetyki prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Juliszewski. Tradycyjnie odbył się już wspo-
mniany bieg o Puchar Rektora i drużynowa 
konkurencja przeciągania ciągnika. Zabawa 
studentów przy muzyce trwała do późnych 
godzin nocnych. Jednak nie można tutaj 
zapomnieć, że wydarzenie nie odbyłoby się, 
gdyby nie pasja i chęć do pracy studentów 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.  

Agata Duda 
przewodnicząca 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Ofi cjalne otwarcie XIII Dnia Mechanizatora
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 III Rajd Ogrodnika 
Krynica-Zdrój, 22-24 maja 2012 r. 

Już po raz trzeci studenci Wydziału Ogrodni-
czego wzięli udział w zorganizowanym przez 
Wydziałową Radę Samorządu Studentów,, 
Rajdzie Ogrodnika”. W tym roku Rajd odbył 
się w  malowniczym miasteczku uzdrowi-
skowym na południu Polski – Krynicy -Zdroju. 
Jak co roku, naszą przygodę rozpoczęliśmy 
przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego. 
Studenci ubrani w rajdowe koszulki, uzbrojeni 
w świetny humor, a przede wszystkim głodni 
wspaniałej zabawy, wyruszyli w drogę. 

W CIENIU JAWORZYNY KRYNICKIEJ

W  Krynicy zakwaterowanie zapewnił Ośro-
dek „Gromada” leżący u podnóży Jaworzyny 
Krynickiej. Na miejscu przeprowadzone 
zostało szkolenie dotyczące podstaw pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i higieny rajdu. Wieczo-
rem rozegrany został turniej siatkówki, który 
dostarczył nam wielu wrażeń. Nieco zmęczeni 
fi zycznie ułożyliśmy się do zasłużonego snu. 

MILI GOŚCIE

Pierwszego dnia zaszczycił nas swoją obecnością 
prof. dr hab. Włodzimierz Sady – Prorektor 
ds. Dydaktycznych i Studenckich, by wspólnie 

biesiadować przy rajdowym ognisku, lecz nie był 
on jedynym naszym gościem. Nazajutrz dołą-
czyli do nas prof. dr hab. inż. Marek Grabow-
ski – Dziekan Wydziału Ogrodniczego, dr hab. 
inż. Edward Kunicki, prof. UR – Prodziekan 
ds. Studenckich i Dydaktyki i mgr inż. Krzysz-
tof Rożek. Ostatnie promyki słońca oświet-
lały nam drogę na Jaworzynę Krynicką, by za 
kilka chwil pozwolić nam w strugach deszczu 
i  przemoczonych ubraniach „spłynąć” w  dół. 
To jedna z  wielu nieprzewidzianych atrakcji 
rajdu, na który właśnie dlatego warto pojechać! 
Wieczór spędziliśmy wspólnie, ze wszystkimi 
śpiewając góralskie pieśni, zajadając grillowane 
przysmaki, tańcząc i rozmawiając. 

RELAKS PRZED SESJĄ

Ostatniego dnia zwiedziliśmy centrum miasta. 
Delektowaliśmy się ciekawymi założeniami 
ogrodowymi, spacerowaliśmy po Górze Par-
kowej, podziwialiśmy typową krynicką archi-
tekturę. Do Krakowa dotarliśmy cali, zdrowi 
i  usatysfakcjonowani z  czasu, który pomógł 
nam zacieśnić więzi, poznać władze Uczelni 
i Wydziału, zobaczyć ciekawe miejsca i zrelak-
sować się przed zbliżającą się sesją. 

Elżbieta Hoły

Rok 2012 to czas dwóch imprez sporto-
wych, na które z  niecierpliwością oczekują 
miliony kibiców. Pierwszą imprezą są Mistrzo-
stwa Europy w  Piłce Nożnej, rozgrywane na 
stadionach Polski i Ukrainy. Druga, to wielkie 
święto światowego sportu – Igrzyska Olimpij-
skie w Londynie. Dla czołowych sportowców 
świata, maj i  czerwiec będą czasem szlifo-
wania formy i przygotowywania się do najważ-
niejszego startu w życiu. Dla nas to moment, 
w  którym próbujemy podsumować wyniki 
naszych studentów, biorących udział w  spor-
towej rywalizacji akademickiej. Niektórzy 
sportowcy osiągnęli zamierzony i  planowany 
wcześniej wynik, inni cieszą się z  pobitych 
rekordów życiowych i miłych niespodzianek. 
Jeszcze inni przeżywają gorycz porażki lub 
rozczarowanie brakiem odrobiny szczęścia, 
które często decyduje o wyniku. 

EUROPEJSKI SUKCES

Dla wielu studentów Uniwersytetu Rolni-
czego, zrzeszonych w  Klubie Uczelnianym 
AZS ten rok był bardzo pomyślny. Często 
o naszych sportowcach było głośno nie tylko 
w środowisku akademickim, ale zaistnieli rów-
nież w szerszej świadomości ludzi interesują-
cych się sportem. Przykładem takiego sukcesu 
był wynik Anny Figury – studentki III roku, 
specjalność Gospodarka leśna, która w elitar-
nej i  bardzo trudnej dyscyplinie skituringu 
(narciarstwo wysokogórskie) uplasowała się 
w ścisłej europejskiej czołówce! Pierwsze miej-
sce w Mistrzostwach Europy (Francja) i dru-
gie miejsce w Pucharze Świata (Norwegia) to 
tylko najważniejsze osiągnięcia Anny Figury, 
które dowodzą, że Polacy mogą z  powo-
dzeniem walczyć z  najlepszymi narciarzami 
z państw alpejskich i skandynawskich. Uczestnicy III Rajdu Ogrodnika w Krynicy-Zdroju
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Najlepsi sportowcy Uniwersytetu Rolniczego 
w roku akademickim 2011-2012 

SPORTY WALKI

Sporty walki kojarzone są zazwyczaj jako 
dyscypliny, w  których agresja, brutalna siła 
i  bezwzględne potraktowanie przeciwnika 
odgrywają największą rolę. Jednak z  powo-
dzeniem może się w  nich odnaleźć również 
skromna, delikatna i  nieprzypominająca 
współczesnych gladiatorów kobieta. Naj-
lepszym przykładem dla potwierdzenia tej 
teorii jest Paulina Szpak, studentka I  roku 
kierunku Rolnictwo. Jej srebrny medal zdo-
byty na Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Taekwon-do w kategorii układów formal-
nych CUP udowadnia, że precyzja, dokład-
ność i  harmonia ruchów jest równie ważna 
jak siła i wytrzymałość. 

Bardzo dużym sukcesem był występ judo-
ków UR na Akademickich Mistrzostwach 

Polski. Maciej Gajewski – student III roku 
kierunku Zarządzanie i  inżynieria produk-
cji, Grzegorz Motowidło – student IV roku 
kierunku Inżynieria środowiska oraz Dawid 
Tondera – student III roku kierunku Inży-
nieria środowiska z powodzeniem biją się na 
krakowskich tatami w  zawodach Małopol-
skiej Ligi Akademickiej, jednak wynik jaki 
osiągnęli na Akademickich Mistrzostwach 

Polski w  Bytomiu bardzo nas ucieszył. Już 
podczas półfi nałowych zawodów odbywają-
cych się w  Białymstoku wykazali się wielką 
formą, a na fi nały jechali z dużymi nadziejami. 
W bardzo mocnej stawce czołowych zawod-
ników Polski, drużynowe III miejsce w typach 
uczelni oraz indywidualnie I miejsce Macieja 
Gajewskiego i II miejsce Dawida Tondery to 
wyniki zasługujące na wielkie uznanie. Paulina Szpak

Maciej Gajewski, Grzegorz Motowidło, Dawid Tondera
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MISTRZOWIE WIELU DYSCYPLIN

Nie tylko judocy przywieźli medale z Akade-
mickich Mistrzostw Polski. W  ślad za nimi 
podążyli pływacy, narciarze i zawodnicy kró-
lowej sportu, czyli lekkiej atletyki. Studentki 
specjalności Hodowla i  użytkowanie koni 
Michalina Bąk (IV rok) i Manuela Nawro-
cka (III rok) przyzwyczaiły nas do tego, 
że w  każdym pływackim starcie utrzymują 
medalowy poziom. W  warszawskich zawo-
dach zdobyły odpowiednio złoty i  srebrny 
medal w  typach uczelni. Z  kolei narciarka 
Ewa Bursztyńska studentka I roku kierunku 
Technologia żywności i  żywienie człowieka 
wywalczyła I  miejsce w  slalomie gigancie 
podczas Mistrzostw Polski w  Zakopanem. 
Piotr Berkowicz – student III roku Biotech-
nologii przywoził już medale z poprzednich 
Mistrzostw Polski, jednak w tym roku w Byd-
goszczy trójskok był zdominowany przez 
naszych studentów. Do brązowego medalu 
Piotra Berkowicza dołączył Andrzej 
Doniec – student I roku kierunku Technolo-
gia żywności i żywienie człowieka, zdobywca 
srebrnego medalu. 

NOWE KONKURENCJE W RAMACH MLA

Tradycyjnie już bardzo zacięta rywalizacja 
prowadzona była w ramach Małopolskiej Ligi 
Akademickiej. W tym roku studenci Uniwer-
sytetu Rolniczego, oprócz rywalizacji w kon-
kurencjach znanych i organizowanych już od 
lat, wystartowali w nowych, wchodzących do 
kalendarza imprez, dyscyplinach takich jak: 
badminton, kolarstwo i  ergometr wioślar-
ski. Ta ostatnia konkurencja przyniosła nam 
zaskakujące wyniki jedno III i dwa IV miej-
sca, a zespół kobiet i mężczyzn nawiązał walkę 
z najsilniejszymi ekipami w tej dyscyplinie. 

CRACOVIADA

Coraz większą popularność i  rangę zdoby-
wają Ogólnopolskie Igrzyska – Cracoviada. 
Rozgrywki przeznaczone wyłącznie dla stu-
dentów lat pierwszych, stają się wyjątkową 
i  jedyną okazją do uczestnictwa w tak dużej 

sportowej imprezie. Z  tym większą satys-
fakcją możemy się więc pochwalić kilkoma 
dobrymi wynikami sportowców, którzy 
dopiero zaczynają akademickie zmagania. 

Wierzymy, że osiągnięcia koszykarek, siat-
karek i tenisistki stołowej zapowiadają sporo 
emocji w kolejnych latach i kolejnych startach 
naszych sportowców. 

Michalina Bąk na najwyższym podium

Manuela Nawrocka, II miejsce
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PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH SUKCESÓW 

W AKADEMICKIM SEZONIE SPORTOWYM 2011/2012:

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
JUDO AMP Bytom

drużynowo w typach uczelni III miejsce
Maciej Gajewski (III r. Zarządzanie i inżynieria produkcji) I miejsce, w kat. 81 kg
Dawid Tondera (III r. Inżynieria środowiska) II miejsce, w kat. 73 kg

NARCIARSTWO AMP Zakopane – Harenda
Ewa Bursztyńska (I r. Technologia żywności) I miejsce, slalom gigant

LEKKA ATLETYKA AMP Bydgoszcz
Andrzej Doniec (I r. Technologia żywności) II miejsce, trójskok
Piotr Berkowicz (III r. Biotechnologia) III miejsce, trójskok
Andrzej Doniec, Piotr Berkowicz VI miejsce, sztafeta 100m
Wiktor Przybyła (I r. Geodezja), 
Rafał Szyrszeń (II r. Ogrodnictwo)

PŁYWANIE AMP Warszawa
Michalina Bąk (IV r. Hodowla i użytkowanie koni) I miejsce, 100m stylem zmiennym
Manuela Nawrocka (III r. Hodowla i użytkowanie koni) II miejsce, 100m stylem zmiennym

TRÓJBÓJ SIŁOWY AMP Poznań
Radosław Jarzębak (V r. Technika rolnicza i leśna) IV miejsce, w kat. 83 kg

MAŁOPOLSKA LIGA AKADEMICKA
KOSZYKÓWKA 

mężczyźni VI miejsce
PŁYWANIE

Michalina Bąk (IV r. Hodowla i użytkowanie koni)
II miejsce 100 m stylem zmiennym
III miejsce 50 m stylem motylkowym
III miejsce 100 m stylem dowolnym

LEKKA ATLETYKA
Wiktor Przybyła (I r. Geodezja) III miejsce 200m

Rafał Szyrszeń (II r. Ogrodnictwo) I i III miejsce skok w dal 
(w dwóch rzutach ligi)

Andrzej Doniec (Ir. Technologia żywności) IV miejsce 3-skok
Piotr Baliński (I r. Gospodarka leśna) IV miejsce 100 m
Marcin Zemła (I r. Geodezja) III miejsce 2000 m
BIEG NADWIŚLAŃSKI III miejsce sztafeta kobiet 

TENIS STOŁOWY
kobiety V miejsce

DWUBÓJ SIŁOWY

Radosław Jarzębak (V r. Technika rolnicza i leśna) II miejsce, w kat 83kg
III miejsce w klasyfikacji generalnej 

Dawid Żak (IV r. Ogrodnictwo) IV miejsce, w kat. 74kg
ERGOMETR WIOŚLARSKI 1000m

Jarosław Struczak (V r. Gospodarka leśna) III miejsce
Paweł Bukowski (IV r. Gospodarka leśna ) IV miejsce
Anna Figura (III r. Gospodarka leśna) IV miejsce

JUDO
drużynowo IV miejsce
Grzegorz Motowidło (IV r. Inżynieria środowiska) I miejsce, w kat.90 kg
Dawid Tondera (III r. Inżynieria środowiska) I miejsce, w kat.73kg
Maciej Gajewski (III r. Zarządzanie i inżynieria produkcji) I miejsce, w kat.81kg 
Kamil Kowalski (I r. Geodezja) II miejsce, w kat. 60kg

BADMINTON
Justyna Pasternak (I r. Inżynieria Środowiska i Geodezji) I miejsce gra pojedyncza

CRACOVIADA – OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LAT PIERWSZYCH
SIATKÓWKA 

kobiety III miejsce (finał Małopolski)
TENIS STOŁOWY

Agnieszka Rak (I r. Ekonomia) III miejsce (finał Małopolski)
KOSZYKÓWKA

kobiety VI miejsce (finał ogólnopolski Gdańsk)

Należy również przypomnieć o  bardzo 
dobrym występie osady Smoczej Łodzi. Trze-
cie miejsce w  bardzo prestiżowych Między-
uczelnianych Zawodach Smoczych Łodzi, 
sprawiło wiele radości uczestnikom zawodów 
oraz wszystkim naszym kibicom. 

160 SPORTOWCÓW

W  tym sezonie sportowym walczyliśmy na 
wielu arenach, odnosząc sukcesy, a  barw 
Uczelni broniło ponad 160 sportowców. 
Trzeba również pamiętać o studentach i pra-
cownikach naszej Uczelni biorących udział 
w  turniejach okolicznościowych, memo-
riałach i  zawodach międzywydziałowych 
organizowanych na naszych obiektach spor-
towych. Wszystkim zawodnikom i trenerom 
serdecznie dziękujemy za trud i  poświęce-
nie oraz gratulujemy osiąganych wyników. 
Mamy równocześnie nadzieję, że w  przy-
szłym roku nie zabraknie nam powodów 
do radości z  sukcesów odnoszonych przez 
naszych studentów. 

mgr Paweł Lisek
Studium Wychowania Fizycznego

Andrzej Doniec i Piotr Berkowicz
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 16 kwietnia do 25 czerwca 2012 r. 

Dziennik Polski 16.04.2012 r.
„Róg Zbramira” pojechał do Warszawy

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Akteon” ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
w czasie IV Małopolskiego Konkursu Sygna-
listyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”, zdobył 
główne trofeum. Trzecie miejsce w rywaliza-
cji w kategorii zespołów zajął ZSM „Hagard” 
z  Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie. 
Patron konkursu Zbramir, był pierwszym 
tytułowanym łowczym Domu Królewskiego, 
który w XIV w. rezydował w Niepołomicach. 

Dziennik Polski 16.04.2012 r.
Od lubczyku po agroturystykę

W ramach XV Małopolskiej Giełdy Agrotu-
rystycznej i  Targów Ogrodniczych na Uni-
wersytecie Rolniczym można było zapoznać 
się ofertami gospodarstw agroturystycznych, 
proponowanych przez Agroturystyczne 
Towarzystwo Nadmorskie Ziemi Puckiej, 
Podkarpackie Stowarzyszenie Agrotury-
styczne „Gospodarstwa Gościnne”, Góralskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne, Stowa-
rzyszenie Korona Północnego Krakowa, ale 
także Dobczyce, Szczurową (gromkie oklaski 
zebrał zespół „Pastuszkowe Granie”), Sidzinę 
czy powiat suski. Na stoiskach pyszniły się 
zaś potężne bochny smacznego chleba, pęta 
pachnących kiełbas, apetyczne schaby, sery 
i oscypki, a także miody i wymyślne nalewki. 

Agro Serwis 16.04.2012 r.
Krakowski „Preinkubator”

Do rozwoju małopolskiego rolnictwa, leśni-
ctwa i ochrony środowiska może przyczynić 
się „Preinkubator przedsiębiorczości aka-
demickiej UR/CTE”, otwarty pod koniec 

marca w Krakowie. Konsorcjum UR i spółki 
Centrum Transferu Ekotechnologii (CIE) 
ma ułatwiać komercjalizację nauk przyrod-
niczych oraz wspierać przedsiębiorczość stu-
dentów i pracowników naukowych. 

Puls Biznesu 17.04.2012 r.
Okablują dwa akademiki

UR w  Krakowie rozpisał dwa przetargi na 
wykonanie sieci komputerowej w  dwóch 
domach studenckich. Każda z  instalacji ma 
pochodzić od jednego producenta, a wszyst-
kie elementy pasywne miedzianego i  świat-
łowodowego toru transmisyjnego oraz płyty 
czołowe gniazd końcowych mają być objęte 
25-letnią gwarancją producenta. Na roboty 
budowlane wykonawca ma udzielić trzech lat 
gwarancji. 

Dziennik Polski 17.04.2012 r.
Zatruty makaron i ciasta

Metro Warszawa 18.04.2012 r.
Fałszują jaja, sól. Co jeszcze? 

W całym kraju trwają poszukiwania sfałszowa-
nego suszu jajecznego. Proszek może zawierać 
toksyczny kadm, ołów i bakterie coli. Sprawa 
dotyczy suszu jajecznego produkowanego 
w Kaliszu. W marcu małopolski sanepid otrzy-
mał informację o podejrzeniu wprowadzenia do 
obrotu zafałszowanego proszku jajecznego. Od 
tego czasu inspektorzy przeprowadzili 835 kon-
troli u dystrybutorów żywności (hurtownie, sieci 
handlowe). Susz jajeczny ma bardzo szerokie 
zastosowanie w produkcji żywności, ponadto 
prawidłowy proces suszenia jaj eliminuje 
występowanie zagrożenia salmonellą. – Sto-
suje się go przede wszystkim do produkcji maka-
ronów. Dodatek 11,2 gramów suszu jajecznego 

na kilogram mąki zastępuje jedno jajko. Może być 
również dodawany do ciast drożdżowych bez 
straty dla jakości – wskazuje prof. dr hab. inż. 
Halina Gambuś, kierownik Katedry Technolo-
gii Węglowodanów Wydziału Technologii Żyw-
ności UR w  Krakowie. Czy powinniśmy się 
bać zawartych w suszu metali ciężkich? Na to 
pytanie prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, 
kierownik Katedry Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie 
odpowiedział: – żywność to przede wszystkim 
rośliny. One muszą gdzieś wyrosnąć, a mamy 
coraz więcej skażonych gleb i  wody. Rośliny 
pobierają stamtąd metale ciężkie, a potem zja-
dają je zwierzęta! Pierwsza rada dla konsu-
menta sprawdź skąd produkt pochodzi. Jednak 
często producenci ukrywają ważne informacje 
dotyczące składu produktu, tak żeby nie było 
ich widać na etykiecie. 

Gazeta Krakowska 18.04.2012 r. 
Sąd naprawił swój błąd

Bogdan Misiaszek jest niewinny, tak orzekł sąd. 
Mężczyznę, który znalazł i  uratował rannego 
ptaka, pierwotnie skazano na karę w  wyso-
kości 100  zł plus koszty postępowania, za 
przetrzymywanie ptaka, który według poli-
cji miał być objętym ochroną jastrzębiem. 
Dopiero opinia pracowników z Uniwersytetu 
Rolniczego potwierdziła ostatecznie, że ptak ten 
nie jest jastrzębiem, ale myszołowem. 

Dziennik Polski 19.04.2012 r. 
Nauka i promocja

Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie wybrało wczo-
raj większością głosów prof. Włodzimierza 
Sady na rektora uczelni na lata 2012-2016. 
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Na pytanie: jakie ma Pan plany na rektorską 
kadencję na Uniwersytecie Rolniczym? – rek-
tor elekt odpowiedział: – Przede wszystkim 
chcemy położyć silniejszy nacisk na umiędzyna-
rodowienie studiów. Potrzebujemy więcej kie-
runków w języku angielskim i więcej studentów 
z  zagranicy. Mamy już nawiązane kontakty 
i zaawansowane programy w języku angielskim 
dla co najmniej dwóch kierunków. Po drugie, 
czeka nas bardzo poważne przedsięwzięcie 
w  postaci uruchomienia kierunku Weteryna-
ria. Organizujemy go razem z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, ale de facto jest on afi liowany 
przy naszej uczelni i cały ciężar organizacyjny 
spoczywa na nas. Wyzwanie nie jest łatwe, 
wszystkie związane z  tym inwestycje muszą 
zostać zrealizowane na czas. A  w  przyszłym 
roku będziemy chcieli uruchomić Weterynarię 
także w  języku angielskim. Zaś na pytanie: 
Czy kierunki związane z rolnictwem są popu-
larne wśród młodych ludzi? – profesor Sady 
stwierdził, iż w ubiegłym uczelnia zajęła szó-
ste miejsce w  kraju wśród uniwersytetów 
publicznych pod względem liczby kandyda-
tów, którzy zgłosili się do kwalifi kacji. 

Gazeta Krakowska 19.04.2012 r. 
Nowy rektor uniwersytetu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
ma nowego rektora. Został nim prof. dr hab. 
Włodzimierz Sady, dotychczasowy Prorek-
tor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Władze 
będzie sprawował do roku 2016. Prof. Wło-
dzimierz Sady (ur. w  1946  r.) jest absolwen-
tem Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie 
Uniwersytet Rolniczy), w  1996 roku został 
profesorem nauk rolniczych, a w 2004 profeso-
rem zwyczajnym. Odbył liczne staże i misje 
naukowe w kraju i za granicą. Jest autorem lub 
współautorem kilkuset opracowań naukowych. 

Dziennik Polski 19.04.2012 r. 
Krakowscy studenci chcą ratować życie

Na dwóch krakowskich uczelniach – UR 
oraz PK trwały akcje poboru krwi w ramach 
Krajowego K(r)wietnia Krwiodawstwa, 
akcji promującej krwiodawstwo oraz świa-
domą transplantologię w  sześciu najwięk-
szych miastach Polski. – Zainteresowanie 
z  każdą edycją jest coraz większe. W  sumie 
przez cały dzień oddano 13,5 litra krwi. Stu-

denci chętnie korzystali również z  bezpłatnych 
badań profi laktycznych – mówił Robert Łoś, 
przewodniczący Akademickiego Koła PCK 
i  Klubu Honorowych Dawców Krwi UR. 
Dodatkowo prowadzone będą badania pro-
fi laktyczne, m.in. wykonywany będzie pomiar 
CO w  wydychanym powietrzu u  osób palą-
cych oraz w ramach akcji „Roll the Cancer” 
będzie prowadzona nauka profesjonalnego 
samobadania piersi na specjalnym fantomie. 

Dziennik Polski 19.04.2012 r. 
Tysiące ofert pracy i staży dla studentów

Dziennik Polski 8.05.2012 r. 
Wiele dróg do kariery

VI Targi Pracy Uniwersytetu Rolniczego to 
dla studentów okazja do spotkania się z naj-
większymi pracodawcami w  regionie. –
Weźmie w  nich udział 26 wystawców. To 
niepowtarzalna okazja do wymiany infor-
macji i  uwag pomiędzy młodymi osobami 
poszukującymi pracy a  przedstawicielami 
reprezentujących różne branże. Doświadczenia 
ubiegłych lat pokazują, że odwiedzą nas tłumy 
– podkreśla Grażyna Wójcik, koordynator 
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targów. W  ich trakcie będzie można m.in. 
skonsultować się z  doradcami zawodowymi 
z Centrum Informacji i Planowania Kariery, 
zapoznać się z  programami praktyk oraz 
staży, tak w Polsce, jak i za granicą. Również 
Wojewódzki Urząd Pracy będzie uczył studen-
tów, jak przygotować profesjonalny list moty-
wacyjny i CV. 

Gazeta Krakowska 20.04.2012 r. 
W Krakowie byli, teraz promują się 

w Warszawie

W  obiektach Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie piętnasty raz odbyła się Małopol-
ska Giełda Agroturystyczna. Równocześnie 
przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego 
odbywały się Targi Ogrodnicze. Jak co roku, 
ich celem była promocja turystyki wiej-
skiej oraz przedstawienie atrakcyjnej oferty 
wypoczynku mieszkańcom Krakowa, a także 
całego województwa małopolskiego. Odwie-
dziło ją około 6 tys. osób. 

Rzeczpospolita 20.04.2012 r. 
Co dalej maturzysto? Najlepsze uczelnie 

akademickie

Jak co roku „Rzeczpospolita” i  miesięcz-
nik „Perspektywy” prezentują ranking 
uczelni. W  edycji z  2011  r. Uniwersytet 
Rolniczy w  Krakowie uplasował się na 40. 
miejscu w Polsce. W zestawieniu uczelni aka-
demickich z  Krakowa znalazły się jeszcze: 
Uniwersytet Jagielloński (2), Akademia Gór-
niczo-Hutnicza (6), Politechnika Krakowska 
(36), Uniwersytet Ekonomiczny (38), Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II (39) i  Uni-
wersytet Pedagogiczny (42). 

Cogito, Kraków, 26.04.2012 r. 
Studia w Krakowie

Kraków jednym z  najcudowniejszych miast 
w Europie – potwierdzają internauci z całego 
świata. Ale nie trzeba rankingów, aby wie-
dzieć, że to miejsce ma niepowtarzalną atmo-
sferę, także do studiowania. Prócz uczelni 
technicznych i artystycznych jest także Uni-
wersytet Rolniczy oferujący studentom spe-
cjalistyczne wykształcenie, tak poszukiwane 
na rynku pracy. 

Perspektywy 1.05.2012 r. 
Publikacje naukowe w latach 2007-2011

Z  analiz przedstawionych przez miesięcznik 
„Perspektywy” wynika, że w  zestawieniu 50 
uczelni akademickich w  Polsce, Uniwersytet 
Rolniczy uplasował się na 36. miejscu, uzysku-
jąc wynik 23,98 punktów. W zestawieniu prze-
stawiono także trzy inne kategorie: publikacje 
(46,09), cytowania (4,88), h-index (25,49). 
Liderem tego zestawienia był Uniwersytet 
Jagielloński z wynikami: 100; 82,14; 100; 100. 
Efektywność naukowa
W  tym zestawieniu Uniwersytet Rolniczy 
z wynikiem 58,24 został sklasyfi kowany na 23. 
miejscu na 50 uczelni akademickich w Polsce. 
Uczelnie rolnicze
Uniwersytet Rolniczy z  wynikiem 88 zajął 
3. miejsce w kraju. Liderem z wynikiem 100 
została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. 
Potencjał naukowy
Uniwersytet Rolniczy z  wynikiem 65,21 
uplasował się na 33. miejscu, liderem tego 
zestawienia z wynikiem 100 był Uniwersytet 
Warszawski. 
Prestiż wśród pracodawców
Uniwersytet Rolniczy z  wynikiem 59,08 
uplasował się na 27. miejscu. Liderem zesta-
wienia z wynikiem 100 została Politechnika 
Warszawska. 

Kierunki techniczne
Uniwersytet Rolniczy z wynikiem 7,43 zajął 
37. miejsce. Liderem zestawienia z wynikiem 
100 została Politechnika Warszawska. 
Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Uniwersytet Rolniczy z  wynikiem 70,80 
został sklasyfi kowany na 4. miejscu. Listę 
mającą 17 pozycji z  wynikiem 100 otwiera 
SGGW w Warszawie. 
Kto założy gronostaje? 
W materiale zawarta jest informacja o wybo-
rze prof. Włodzimierza Sady na kadencję 
2012-2016 oraz zdjęcie rektora elekta. 

Gazeta Krakowska 31.05.2012 r. 
Rankingi uczelni – mamy powody do dumy

Geodeta 1.06.2012 r. 
Ranking wyższych uczelni 2012

Dziennik Bałtycki Poradnik Żaka 12.06.2012 r. 
Podsumowanie ubiegłorocznej rekrutacji

Dziennik Polski, Edukacja 14.06.2012 r. 
Studiuj w Małopolsce

Po godzinach w kultowym miejscu. 

Echo Miasta Kraków 25.06.2012 r. 
Jak studiować to tylko w Małopolsce

Gazeta Krakowska 25.06.2012 r. 
Walczą o indeksy

Nauki przyrodnicze od kilku lat przeży-
wają prawdziwy rozkwit. Przyczyniła się do 
tego bez wątpienia rosnąca rola polskiego 
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eksportu produktów rolnych. W tej katego-
rii Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie zajął 
3. miejsce za Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w  Warszawie i  Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Dziennik Polski 21.04.2012 r. 
Skoro jest środa, to dziś studiujemy! 

Dziennik Polski 9.06.2012 r. 
Uniwersytet, czyli wiedza i styl życia

200 osób, jedni z  maturą, inni z  tytułami 
naukowymi, w  każdą środę słuchają wykła-
dów na Uniwersytecie Rolniczym. UTW to 
ich sposób na życie. Znakomite UTW dzia-
łają przy Politechnice Krakowskiej, Uniwer-
sytetach Rolniczym i  Ekonomicznym. Od 
niedawna funkcjonuje również UTW przy 
Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. 

Angora 22.04.2012 r. 
Węgorz dobry, bo z hodowli

Ichtiolodzy od dawna próbowali doprowa-
dzić do tarła węgorzy w  sztucznych warun-
kach, ale udało się to tylko z  węgorzem 
japońskim. Nieco większy węgorz europej-
ski odbywa tarło w innych warunkach natu-
ralnych niż panujące w wodach azjatyckich, 
dlatego kalkowanie metody Japończyków 
w laboratoriach Europy nie przyniosło rezul-
tatów. Tymczasem zespół pod kierunkiem 
prof. Dariusza Kucharczyka z  Wydziału 
Ochrony Środowiska i  Rybactwa Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego trafił za 
pierwszym razem! Prof. Dariusz Kuchar-
czyk wspomina, że bardzo blisko odkrycia 
metody ich rozrodu w sztucznych warunkach 
byli kiedyś ichtiolodzy radzieccy. W  latach 
70. duże postępy notowali też współpracu-
jący z  nimi polscy uczeni: prof. Mirosława 
Długosz z  Akademii Rolniczo-Technicznej 
w  Olsztynie (poprzedniczki UWM) oraz 
profesorowie Krzysztof Bieniarz i Piotr Epler 
z Akademii Rolniczej w Krakowie (dziś Uni-
wersytetu Rolniczego). 

Dziennik Polski 27.04.2012 r. 
Nowi profesorowie w Krakowie

Prezydent Bronisław Komorowski wrę-
czył 26 kwietnia nominacje profesorskie 48 

naukowcom. Wśród nich znaleźli się Teresa 
Dąbkowska i Dorota Zięba-Przybylska z Uni-
wersytetu Rolniczego. 

Dziennik Polski 1.06.2012 r. 
Nominacje profesorskie

49 nauczycieli akademickich otrzymało wczo-
raj z rąk prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego nominacje profesorskie. Wśród osób 
odbierających akty nominacyjne znalazł się 
Andrzej Radwan z Uniwersytetu Rolniczego. 

Dziennik Polski 27.04.2012 r. 
Pasjonujące święto krakowskiej nauki

Wiedza i Życie 1.05.2012 r. 
„Teoria-poznanie-doświadczenie”

Echo Miasta Kraków 7.05.2012 r. 
Za dwa dni rozpoczyna się Festiwal Nauki

Dziennik Polski 7.05.2012 r. 
Komety i tłuszcz w chipsach

Dziennik Polski 9.05.2012 r. 
Festiwal Nauki startuje już dzisiaj

Dziennik Polski 10.05.2012
Festyn nauki na Rynku Głównym

Od 9 do 12 maja Krakowem będzie „rządził” 
świat nauki. Okresowe badanie wiary, war-
sztaty poszukiwania złota, panel o końcu świata 
– to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygoto-
wały uczelnie wyższe na XII Festiwal Nauki 
w Krakowie, którego patronem wybrano Jana 
Józefa Ignacego Łukasiewicza. Organizatorzy 
zapewniają, że każdy, bez względu na wiek, znaj-
dzie coś interesującego dla siebie. Wydarzenie 
to co roku przyciąga tłumy odwiedzających. 
Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu 
jest „Teoria – poznanie – doświadczenie”. Dwa 
pierwsze elementy hasła będą realizowane na 
wykładach, spotkaniach i prelekcjach w budyn-
kach uczelni. – Centrum wydarzeń w  postaci 
Festynu Nauki zlokalizowane będzie trady-
cyjnie na płycie Rynku Głównego w  Krako-
wie oraz na terenie Collegium Medicum UJ, 
przy ul. św.  Anny 12. Uczestnicy postarają się 
pokazać, jak doświadczalnie „spróbować” nauki 
– zapowiada prof. Krystyna Koziec, przewod-
nicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki. 
Do organizacji Festiwalu włączyło się 14 
uczelni wyższych, 2 instytuty naukowe PAN 
oraz 9 instytucji zaproszonych. Koordynacją, 

po raz drugi, zajął się Uniwersytet Rolniczy. 
W analizowanych materiałach znalazły się też 
prezentacja programu XII Festiwalu Nauki 
w Krakowie, skład komitetu organizacyjnego, 
rady programowej i plan stanowisk. 

Gazeta Krakowska 7.05.2012 r. 
Dziennik Polski 7.05.2012 r. 
„Promujmy polską żywność”

W wywiadzie prof. Janusz Żmija, rektor Uni-
wersytetu Rolniczego, powiedział: – że na 
każdym kroku należy promować polską żywność, 
której jakość jest bardzo wysoka. Świadczy o tym 
rosnący eksport, jednak na rolnictwo należy 
popatrzeć z  szerszej perspektywy, by dostrzec, 
że jest to pierwszy i najważniejszy element całej 
gospodarki żywnościowej. Jako Uniwersytet Rol-
niczy, jedyny o takim profi lu ośrodek akademi-
cki w południowej Polsce, zwracamy uwagę nie 
tylko na problemy wytwarzania czy przetwa-
rzania żywności, ale też na funkcje pozarolni-
cze, takie jak ochrona środowiska czy kulturowe 
zasoby wsi. Te wszystkie działania można 
określić mianem zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich – Temu celowi ma także 
służyć uruchamiany w tym roku akademickim 
wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim kieru-
nek Weterynaria. Jego głównym profi lem będzie 
bezpieczeństwo i higiena żywności. 
„Zasiejmy w umysłach ciekawość” 
– mówi prof. Krystyna Koziec, prorektor ds. 
nauki i  współpracy międzynarodowej Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, przewod-
nicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki 
w  Krakowie, która w  udzielonym wywia-
dzie odpowiadała na pytania związane z XII 
już Festiwalem – teoria, poznanie, doświad-
czenie jest triada, którą każdy naukowiec, bez 
względu na wiek i  dorobek, powinien zawsze 
mieć na uwadze. Jeżeli jest opisana teoria, 
to należy ją poznać, czyli zastosować takie 
metody, które dadzą nam najszerszy jej obraz 
i  udzielą odpowiedzi, czy można ją zastoso-
wać w praktyce. Natomiast doświadczenie jest 
nieodzownym elementem nauki. To właśnie 
doświadczenia będą prezentować naukowcy, 
którzy w czasie Festiwalu będą pracować, bawić 
się, zachęcać do studiowania w Krakowie, czyli 
mówiąc nieco kolokwialne, promować naukę. 
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Top Agrar Polska Bydło 1.05.2012 r. 
Czy trudna zima wpłynie na bilans pasz dla bydła? 

Obszerny materiał prof. Zygmunta 
M.  Kowalskiego prezentuje analizy zwią-
zane z wpływem srogiej zimy na tegoroczny 
bilans pasz objętościowych i  treściwych. 
Profesor przypomina, że kilka lutowych dni 
siarczystych mrozów i  niskiej temperatury 
powietrza, nawet ponad minus 25°C, bez 
pokrywy śniegowej, spowodowały olbrzy-
mie straty w uprawach ozimin (z wyjątkiem 
żyta) oraz rzepaku. Według szacunków, prze-
marzło w całym kraju około 25 proc. upraw. 
W  niektórych rejonach Polski, zwłaszcza 
w  województwach: wielkopolskim, kujaw-
sko-pomorskim, łódzkim, lubuskim czy 
lubelskim mówi się wręcz o stanie klęski, bo 
wymarzła ponad połowa upraw zbóż ozi-
mych, a niektóre mróz zniszczył całkowicie. 
Przemarznięte plantacje wymagają zaorania 
i obsiania stanowisk zbożami jarymi czy rze-
pakiem jarym. Pomoc państwa nie pokryje 
ogromnych strat fi nansowych. Wszystkie te 
zawirowania związane z  przemarznięciami 
i przesiewaniem plantacji będą miały również 
wpływ na bilans pasz w nadchodzących kilku 
miesiącach. 

Paliwa Płynne 1.05.2012 r. 
„BlOREAKTOR-01”

Zmiana funkcji terenów przemysłowych, 
takich jak stacje paliw, magazyny materiałów 
olejowych i  paliwowych oraz kradzież ropy 
z  rurociągów często wiąże się z  kłopotliwym 
zanieczyszczeniem gruntów tymi substancjami. 
Dzięki wdrożonej przez fi rmę Petroster, opra-
cowanej wspólnie z  naukowcami Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, technologii opartej na drożdżach 
i drobnoustrojach hodowanych w bioreaktorze 
uzyskuje się unikalne inokulum. 

Dbam o Zdrowie 1.05.2012 r. 
Hortiterapia dla dzieci

Na Żywo 10.05.2012 r. 
Z chorym dzieckiem do ogrodu

Hortiterapia, czyli ogrodoterapia – lecze-
nie z pomocą ogrodów, jest metodą uzupełnia-
jącą tradycyjne terapie chorych dzieci. Już od 

dawna korzysta się z niej w USA, Kanadzie 
oraz w krajach zachodniej Europy. W Pol-
sce hortiterapia dopiero się upowszechnia 
w  placówkach medycznych i  rehabilitacyj-
nych, które jednak nie dysponują odpowied-
nimi specjalistami. Kształceniem kadry 
w  tym zakresie zajmuje się m.in. Uniwer-
sytet Rolniczy w  Krakowie, który w  tym 
roku zorg an izowa ł  cieszącą się dużym 
zainteresowaniem lekarzy, psychologów, 
terapeutów i  ogrodników pierwszą ogólno-
polską konferencję Hortiterapia – stan obecny 
i  perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych. 
Z  Uniwersytetem Rolniczym współpracuje 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 
im. św. Ludwika w Krakowie. 

Geodeta 1.05.2012 r. 
W Internecie można więcej

Internetowe mapy są już wszechobecne, jed-
nak na razie w  tej dziedzinie panuje samo-
wolka w  zakresie sposobów prezentacji 
kartografi cznej oraz formatów danych. Prob-
lem pojawia się, kiedy trzeba wymienić się 
danymi z  innymi serwisami i  instytucjami. 
Próbą uporządkowania tej sfery są standardy 
OGC (Open Geospatial Consortium) oraz 
wytyczne zawarte w  dyrektywie INSPIRE. 
– Kolejny ogromny zasób informacji ze ska-
nowania laserowego pojawi się niedługo (i już 
częściowo jest dostępny) w  wyniku realizacji 
projektu ISOK – mówił dr Piotr Wężyk z Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie i  fi rmy 
ProGea Consulting. 

Echo Dnia Kieleckie Echo Dnia 4.05.2012 r. 
Ten wójt zarządza najlepiej

Już po raz siódmy dziennik „Puls Biznesu” 
i Pentor wybrali „Filary Polskiej Gospodarki”. 
Po raz pierwszy za to wskazano najbardziej 
prężnych samorządowców i nadano im tytuły 
Samorządowych Menedżerów Regionów. 
W  Świętokrzyskiem na to miano zasłużył 
wójt Morawicy – Marian Buras. Laureat tej 
edycji ma 59 lat. Ukończył Akademię Rolni-
czą w Krakowie oraz szereg studiów podyplo-
mowych. W 2011 r. „Rzeczpospolita” uznała 
go za najlepszego samorządowca przyznając 
mu tytuł Lidera Samorządu. 

Gazeta Krakowska 7.05.2012 r. 
Na smoczych łodziach najszybciej pływają 

studenci Akademii Górniczo-Hutniczej

Dziennik Polski  7.05.2012 r.
Smocze łodzie znów ścigały się na Wiśle

Słońce, woda i konkurujący z  sobą studenci 
dziewięciu krakowskich uczelni taki widok 
mogli ujrzeć mieszkańcy spacerujący bul-
warem Rodła. Odbywał się tam trzeci Mię-
dzyuczelniany Wyścig Smoczych Łodzi. 
Młodzi ludzie mieli jak najszybciej przepły-
nąć dystans 350 metrów. Tak jak w poprzed-
nich edycjach, bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna studentów AGH. Drugie miejsce 
zajęli ich koledzy z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, a trzecie z Rolniczego. 

Dziennik Polski 8.05.2012 r. 
Kraków szykuje się do Euro bez meczów

Gazeta Wyborcza 26.05.2012 r. 
Trawa wyrosła na Suchych Stawach

Sport 28.05.2012 r. 
Suche Stawy gotowe

Głos Tygodnik Nowohucki 1.06.2012
Wspaniałe boisko, reszta taka sobie

Do rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej w Polsce i na Ukrainie pozostał mie-
siąc. W  Krakowie nie odbędzie się żaden 
mecz, ale miasto jest przygotowane na 
pobyt w  nim reprezentacji Anglii, Holan-
dii i Włoch, a także zagranicznych kibiców. 
Dla Anglików odnowiono stadion Hutnika. 
– Na obiekcie położono murawę o najwyższej 
jakości w  Europie. Dozorują ją pracownicy 
naukowi z Uniwersytetu Rolniczego – mówi 
Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infra-
struktury Sportowej. Minęło pięć miesięcy 
od czasu podpisania umowy na użytkowanie 
stadionu przez Anglików i  wczoraj władze 
miasta zaprezentowały obiekt. – Efekt jest 
imponujący. Brytyjskie gazety już donoszą, że 
mamy najlepszą murawę w tej części Europy 
– twierdzi Magdalena Sroka, wiceprezydent 
Krakowa. 

Echo Dnia Świętokrzyskie 10.05.2012 r. 
Śpiew na pińczowskim rynku i w świątyni

Pięć chórów z  Polski, Węgier i  Słowa-
cji wystąpi w  najbliższą niedzielę, 13 maja 
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w Pińczowie w ramach XIII Międzynarodo-
wych Spotkań Chóralnych Ad Gloriam Dei. 
Festiwal na stale zagościł w Pińczowie przed 
10 laty. Celem spotkań jest upowszechnia-
nie muzyki chóralnej różnych epok, kon-
frontacja zespołów chóralnych amatorskich 
mieszanych i  jednorodnych oraz promocja 
regionu. Wszystkie chóry prezentują reper-
tuar utworów sakralnych a cappella. W nie-
dzielę na rynku w Pińczowie oraz w kościele 
Świętego Jana Ewangelisty i Apostoła zapre-
zentują się: Chór Benedictus z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Rużomberoku na Słowacji, 
Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
Egressy Chamber Choir z  miasta Tata na 
Węgrzech. Chór Mieszany Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w  Zabrzu oraz 
Chór Keresztelo Szent Janos Korus z Heres na 
Węgrzech. Ostatecznie Chór Uniwersytetu 
Rolniczego zajął II miejsce, zwyciężył Chór 
Benedictus z  Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Rużomberoku. 

Dziennik Polski 11.05.2012 r. 
Kraków bliżej Brazylii

Cztery krakowskie uczelnie rozpoczynają 
współpracę z  brazylijskim uniwersytetem 
Universidade Federal Do Rio Grande Do 
Norte. Porozumienie, które ma zostać dziś 
podpisane, zakłada m.in. wymianę studentów 
i  pracowników, podejmowanie wspólnych 
badań czy wspólne aplikowanie o granty na 
rozwój nauki. Porozumienie podpiszą Uni-
wersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagiel-
loński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 
Uniwersytet Rolniczy. 

Dziennik Polski 12.05.2012 r.
Tajemnice lasu na Rynku

Na Rynku Głównym – od strony ul. Szew-
skiej – stanie dziś namiot, w  którym dzięki 
studentom Wydziału Leśnego Uniwersytetu 
Rolniczego i  leśnikom z  Małopolski będzie 
można poznać tajemnice lasu. Na dzieci 
i młodzież będą czekały konkursy wiedzy leś-
nej i pokazy fi lmów przyrodniczych. Starsze 
osoby będą mogły porozmawiać ze studen-
tami i leśnikami z Krakowa, Krzeszowic, Nie-
połomic i  Myślenic. Impreza towarzysząca 

krakowskiemu Festiwalowi Nauki odbywać 
się będzie pod hasłem „Lasy dla wszystkich”. 
Ma służyć promowaniu aktywnych form 
ochrony przyrody. Grał będzie Zespół Sygna-
listów Myśliwskich Hagard z UR. 

Gazeta Krakowska 15.05.2012 r. 
Extremalia przez dwa dni

W środę i czwartek (16 i 17 maja) na kam-
pusie Uniwersytetu Rolniczego odbywać się 
będą Extremalia. To impreza dla studentów, 
ale organizatorzy zapraszają wszystkich chęt-
nych. W planach mnóstwo atrakcji dla ciała 
i ducha. Pierwszego dnia odbędą się zawody 
sportowe (m.in. byk mechaniczny, huśtawka 
360 stopni) i  konkursy. Wystąpią zespoły 
Positive Message, Awariat NATO i Skangur, 
zaśpiewa też Chór UR oraz zaprezentuje się 
zespół pieśni i tańca Skalni. 

Agro Serwis 16.05.2012 r. 
Jak żywić krowy w zrobotyzowanej oborze? 

Rynek robotów udojowych rozwija się w Pol-
sce bardzo dynamicznie i  tych urządzeń, 
na które niektórzy hodowcy patrzą jesz-
cze z  nieufnością, będzie z  każdym rokiem 
przybywać – mówi prof. dr hab. Zygmunt 
Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie podczas spotkania szkoleniowego 
na temat robotów udojowych, które fi rma 
DeLaval zorganizowała w  Łomży. Profesor 
Kowalski wygłosił tam obszerny wykład na 
temat żywienia krów w  oborze z  robotem 
udojowym. 

Dziennik Polski 17.05.2012 r. 
Studenci Uniwersytetu Rolniczego 

zaprojektowali park

Amfi teatr, taras widokowy na wodzie, plac 
zabaw i kącik szachowy w zabytkowych rui-
nach – pomysłów na rewitalizację dawnych 
terenów podworskich na Woli Duchackiej 
nie brakuje. 45 studentów z  Architektury 
krajobrazu, kierunku międzywydziałowego 
na UR, opracowało projekty zagospodaro-
wania terenu pod Park Duchacki. – To było 
bardzo ciekawe doświadczenie, bo to miejsce 
ma w  sobie duży potencjał – mówiła Sandra 
Będziszowska, studentka UR. 

Dziennik Polski 19.05.2012 r. 
Bajeczna wyprawa nad jezioro Bajkał

19 czerwca grupa studentów UR w Krakowie 
wyruszy na wielką ekspedycję przyrodniczą 
w rejon Bajkału. Ekspedycja wyruszy pod kie-
runkiem dr. inż. Piotra Kacorzyka (Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny UR) i  dr. hab. inż. 
Marcina Piętrzykowskiego (Wydział Leśny 
UR). Dotarcie na miejsce zajmie im kilka dni. 

Echo Miasta Kraków 21.05.2012 r. 
XII Ogólnopolskie Dni Owada

Dziennik Polski 28.05.2012 r. 
Ptasznik na dłoni, robale w głębokim tłuszczu

Pod hasłem „Pracowity jak trzmiel” już po raz 
dwunasty w dniach 25-27 maja na krakowskim 
Uniwersytecie Rolniczym odbywać się będą 
Ogólnopolskie Dni Owada. W tym roku po 
raz pierwszy towarzyszyć im będzie I Krakow-
ska Wystawa Zwierząt Amatorskich. Impreza 
co roku gromadzi tłumy zwiedzających. Będzie 
można pogłaskać włochatego pająka ptasznika 
czy skosztować chrząszczy, które smaży się 
w głębokim tłuszczu, lecz nie tylko. – Tęcznik 
liszkarz na przykład jest pożyteczny dla leśni-
ków, zjada, larwy szkodników, które obgryzają 
igły sosny – objaśniał Adam Szmiłyk z V roku. 
Stałymi elementami Dni Owada są wystawy 
żywych owadów krajowych, egzotycznych, 
pajęczaków, owadów  drapieżnych oraz nicieni. 
Dla najmłodszych odbywają się warsztaty, 
podczas których można uczestniczyć np. 
w zabawach w glinie. Dodatkową atrakcją są 
wróżby „owadziej wróżki” i „owadzie” tatuaże. 

Gazeta Krakowska 22.05.2012 r. 
Konie z Morskiego Oka są zdrowe i w pełni sił

Zadziwiająco dobrze wypadły tegoroczne bada-
nia koni, które wożą turystów na szlaku do Mor-
skiego Oka. Zwierzęta oglądał Marek Tischner, 
lekarz weterynarii z UR w Krakowie. Badanie 
odbywało się na Włosienicy, czyli na górnym 
przystanku, dokąd dojeżdżają góralskie fasiągi 
z  turystami. – Badamy tętno konia, oddechy, 
ruchy jelit. Jestem jednak bardzo mile zaskoczony. 
Zdarzył się nawet jeden przypadek, że badałem 
konia po raz drugi, bo wyglądał tak jakby dopiero 
co wyszedł ze stajni, a nie szedł z pełnym wozem 
pod górę – dr lek. wet. Marek Tischner. 
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Gazeta Wyborcza 25.05.2012 r. 
Życie i dzieło Hugona Kołłątaja

Dziennik Polski 29.05.2012 r. 
Hugonowi Kołłątajowi – pomnik, róża 

i wystawa w Muzeum UJ

Rok 2012 ogłoszony został przez Senat 
UJ Rokiem Hugona Kołłątaja. Z tej okazji 
Uniwersytet Jagielloński wspólnie z  Uni-
wersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłą-
taja przygotował wystawę „Dziwne igrzysko 
losu i  przeznaczenia. Żywot Hugona Koł-
łątaja w  odsłonach kilku, w  200. rocznicę 
śmierci pokazany”. Wystawione będą m.in. 
rękopisy Kołłątaja i  inne manuskrypty, 
dokumenty z  epoki, portrety ówczes-
nych profesorów Uniwersytetu Krakow-
skiego, pamiątki związane z  Kołłątajem 
oraz zakupione dla Kolegium Fizycznego 
Szkoły Głównej Koronnej i Obserwatorium 
Astronomicznego unikatowe instrumenty 
naukowe. Otwarcie wystawy poprzedzone 
zostało symbolicznym odsłonięciem popier-
sia Hugona Kołataja. Autorem pomnika 
jest Aleksander Śliwa, profesor krakow-
skiej ASP. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali rektor UJ prof. Karol Musioł, 
rektor Uniwersytetu Rolniczego imienia 
Hugona Kołłątaja, prof. Janusz Żmija, rek-
torzy elekci obu uczelni oraz dyrektorzy 
Muzeum UJ, były i  obecny. W  Ogrodzie 
Profesorskim obaj rektorzy zasadzili krzak 
róży. Odmiana popularna w  XVIII wieku 
wyhodowana została w Ogrodzie Botanicz-
nym UJ – najstarszym w Polsce, założonym 
z inicjatywy Kołłątaja. 

Dziennik Polski 26.05.2012 r. 
Zielnik podróży

To raczej wojna, akcja ratownicza, długotrwała 
depresja i  mania prześladowcza w  jednym. 
Wszystko to jest jednak bardzo inspirującym 
i oczyszczającym doświadczeniem – tak Marek 
Styczyński opisuje zmagania z  Zielnikiem 
Podróżnym – roślinami w  tradycji Karpat 
i Bałkanów. To ponad 300 stron, w dodatku 
pięknie ilustrowanych. Styczyński przypo-
mina nie tylko „zwykłe” rośliny, ale także te, 
które mają właściwości lecznicze, a  nawet 
magiczne. Nie jest to jednak suchy, encyklo-

pedyczny wykład botanika a wartka opowieść 
o roli roślin w życiu, sztuce, a także o wypra-
wach w miejsca, które zasiedliły. 31 maja na 
Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie na 
Wydziale Ogrodniczym Marek Styczyń-
ski będzie opowiadał o  swoich przygodach 
z „Zielnikiem”. 

Dziennik Polski 26.05.2012 r. 
Dostaną medale, choć decyzji jeszcze nie ma

Gazeta Krakowska 1.06.2012 r. 
Medal dla Szymborskiej

Dziennik Polski 6.06.2012 r. 
Honory dla ludzi i samorządów zasłużonych dla 

regionu

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa 
Małopolskiego odbędzie się 6 czerwca, po 
południu. Kilka godzin wcześniej radni 
zbiorą się na zwykłej sesji, podczas której ma 
zostać podjęta uchwała o przyznaniu Medali 
Honorowych „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Małopolskiego”, które będą wręczane na 
uroczystej sesji. Srebrne medale otrzymają 
odchodzący rektorzy krakowskich uczelni: 
prof. Karol Musioł (Uniwersytet Jagiel-
loński), prof. Antoni Tajduś (Akademia 
Górniczo-Hutnicza) i  prof. Janusz Żmija 
(Uniwersytet Rolniczy) oraz były biskup 
tarnowski, obecnie metropolita katowicki, 
biskup Wiktor Skworc. 

Echo Miasta Kraków 28.05.2012 r. 
Nowoczesne nauki humanistyczne i rolnicze

Od wielu lat zmienia się obraz polskiego rol-
nictwa, staje się ono najbardziej postępową 
gałęzią gospodarki. Najlepiej wskazują na to 
dane polskiego eksportu, gdzie ponad połowę 
woluminu stanowią produkty rolne. – Nie-
wątpliwym hitem tegorocznej rekrutacji będzie 
nauka na kierunku Weterynaria – zauważył 
prof. dr hab. Włodzimierz Sady, prorektor 
ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie. – Jest to kieru-
nek międzyuczelniany, który powstał na bazie 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Wetery-
naryjnej UJ-UR. Ukończenie studiów pozwala 
na uzyskanie prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii w Polsce, a także umożli-
wia absolwentowi np. prowadzenie prywatnej 

praktyki weterynaryjnej, podjęcie pracy w lecz-
nicach i  klinikach weterynaryjnych oraz daje 
możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weteryna-
ryjnej – dodał prorektor Sady. 

Dziennik Zachodni 28.05.2012 r. 
Figowce na Śląsku

Echo Miasta Katowice 31.05.2012 r. 
Gdzie rosną figi

Przy chorzowskiej parafii świętej Jadwigi 
powstaje pierwszy na Śląsku ogród biblijny. 
Na terenie między kościołem a probostwem 
będą hodowane drzewa, krzewy, kwiaty, 
byliny, które w różnym kontekście są wymie-
niane w Starym i Nowym Testamencie. Nie-
mal w  sercu zurbanizowanego Chorzowa 
będzie można podziwiać egzotyczne rośliny, 
kojarzące się z biblijnymi historiami. Pierw-
szy taki ogród przygotowano cztery lata temu 
w  Proszowicach, jego idea została zaszcze-
piona przez dr inż. Zofi ę Włodarczyk z kra-
kowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Drugi 
powstał w  Myczkowcach. Ten chorzowski 
będzie trzecim w kraju i pierwszym na Śląsku. 
Wszystkie mają powierzchnię tysiąca metrów 
kwadratowych. 

Geodeta 1.06.2012 r. 
Kolejni dziekani wybrani

Od 1 września stanowisko dziekana 
Wydziału Inżynierii Środowiska i  Geode-
zji Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie 
będzie pełnił prof. Krzysztof Ostrowski, 
który specjalizuje się w zakresie kształtowa-
nia środowiska, melioracji rolnych i  wod-
nych. W  kadencji 2008-12 pełnił funkcję 
prodziekana ds. ogólnych i studiów niesta-
cjonarnych. W maju wyłoniono też nowych 
prodziekanów Wydziału, za studia stacjo-
narne na kierunkach geodezja i  kartogra-
fi a oraz gospodarka przestrzenna będzie 
odpowiadał dr Andrzej Kwinta. Za studia 
stacjonarne na kierunkach inżynieria śro-
dowiska i gospodarka wodna – dr hab. prof. 
UR Bogusław Michalec, a  za sprawy ogó-
lne i  studia niestacjonarne na kierunkach 
inżynieria środowiska, geodezja i kartogra-
fi a oraz gospodarka przestrzenna – dr hab. 
Leszek Książek. 
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Przegląd Piekarski i Cukierniczy 1.06.2012 r. 
Seminarium chłodnicze w piekarni 

wdrożeniowej grupy Martin Braun 

w Hanowerze

Piekarstwo 1.06.2012 r. 
Seminarium chłodnicze w wyjątkowym 

ambiente – BACKFORUM

W  dniach 18-19 kwietnia 2012  r. odbyło 
się seminarium szkoleniowe z  zakresu tech-
nologii chłodniczych wykorzystywanych 
w  piekarstwie. Piekarze z  Polski oraz grupa 
pracowników naukowych Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie mogli obserwować, jaki 
wpływ na jakość pieczywa (kajzerek, bułek 
ciętych, pełnoziarnistych i bułek z ciasta pół-
francuskiego) mają systemy chłodnicze. 

Top Agrar Polska Bydło 1.06.2012 r. 
Menu dla krów na upalne dni

Obszerny artykuł prof. dr hab. inż. Zygmunta 
M. Kowalskiego, wskazujący, że letnie upały 
to najtrudniejszy okres dla krów wysokom-
lecznych i czas, kiedy ich właściciele ponoszą 
największe straty. Okazuje się, że odpowied-
nia technika żywienia może ograniczyć 
następstwa stresu cieplnego. Wiedząc o prob-
lemach wynikających z  upałów, a  zwłaszcza 
z  ich następstw, powinniśmy przede wszyst-
kim im przeciwdziałać. Wobec zmian klima-
tycznych obserwowanych w ostatnich latach, 
a  także z  powodu wzrostu potencjału pro-
dukcyjnego krów, bezdyskusyjna jest obec-
nie konieczność instalowania efektywnych 
systemów wentylacji i  schładzania krów, co 
znacznie poprawia ich komfort. Zwłaszcza 
w  upalne dni koniecznie trzeba zatroszczyć 
się o dobry mikroklimat w oborze. 

Gazeta Wyborcza 1.06.2012 r. 
7. Festiwal „Święto Ogrodów”

Występy artystyczne, wystawy, wykłady, 
a  nawet pokaz elektronicznej harfy z  nie-
widzialnymi strunami. Od 1 do 17 czerwca 
Ogród Botaniczny UJ, Klub Muzyki Współ-
czesnej „Malwa” i  Stowarzyszenie „Ogrody 
Sztuk” zapraszają na „Święto Ogrodów 2012”, 
które, jak piszą organizatorzy: Ma podkre-
ślić wagę ogrodów w naszym życiu, organizu-
jąc imprezy lub uczestnicząc w Święcie, chcemy 

podkreślić jak ważna jest dla nas idea zacho-
wania i rozwijania naszych ogrodów. Chodzi 
przede wszystkim o to, żeby w przyjemnym, 
zielonym otoczeniu cieszyć się ciekawymi 
propozycjami kulturalnymi i  naukowymi. 
Wstęp na imprezy jest wolny. 

Dziennik Polski 1.06.2012 r. 
Ślizgawka po przepisach

Przy budowie toru saneczkowego wycięto 
ponad 5 hektarów lasu, i to na zboczach Uro-
czyska Jesieńczyk, na obszarze Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego. – Chcę zainwestować 
w  ten region, ludziom pomóc, dać możliwość 
pracy. A państwo nasyła na mnie prokuratora! 
Po co mi to? W  każdej chwili mogę przecież 
wsiąść do samolotu, polecieć na Florydę i korzy-
stać z życia – irytuje się Ryszard Florek, właś-
ciciel sądeckiej fi rmy. Biegły powołany przez 
prokuraturę, dr Wojciech Różański z  Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, uważa, że 
pod pretekstem standardowej gospodarki leś-
nej i przebudowy drzewostanów, przy budo-
wie toru saneczkowego wycięto ok. 1,6 ha 
lasu (bukowego i mieszanego) i ponad 3,5 ha. 
Ekspert nie miał wątpliwości, że w ten sposób 
inwestor dodatkowo stworzył sieć narciar-
skich tras zjazdowych (o długości ok. 4,2 km) 

w  sposób całkowicie sprzeczny z  racjonalną 
gospodarką leśną i  obowiązującym prawem, 
co doprowadziło do znacznych szkód. Chodzi 
m.in. o zniszczenie miejsc bytowania drapież-
ników: rysia, wilka, niedźwiedzia, podlega-
jących ochronie. W  efekcie pod koniec ub. 
roku prokuratura oskarżyła Ryszarda Florka 
o „dokonanie znaczących zniszczeń w świecie 
roślin lub zwierząt”. 

Geodeta 1.06.2012 r. 
Pod słońcem Hiszpanii

Międzynarodowe Spotkania Studentów Geo-
dezji odbywają się nieprzerwanie od 1988 r., 
co roku w  innym państwie. Tym razem 
gospodarzem była Politechnika wraz z Uni-
wersytetem w  Jaen, zabytkowym mieście 
położonym na południu Hiszpanii w regio-
nie Andaluzji. W  spotkaniu wzięło udział 
blisko 150 studentów z  16 krajów, w  tym 
dwudziestoosobowa grupa z AGH, Politech-
niki Warszawskiej, Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. W czasie sesji wykłado-
wej uczestnicy dowiedzieli się, jakie zadania 
geodezyjne są realizowane w innych częściach 
Hiszpanii oraz czym miejscowi geodeci inte-
resują się najbardziej. 
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Gazeta Krakowska 1.06.2012 r. 
Sokół z Wawelu trafił do lecznicy

Echo Miasta Kraków 11.06.2012 r. 
Sokół z Wawelu złamał skrzydło na murze

W  minioną sobotę po południu pracownik 
Muzeum Archeologicznego przy ul. Sena-
ckiej usłyszał, jak z  szumem gonią się ptaki. 
Sokół łowił gołębia, nagle uderzył o  wyłom 
budynku i ranny upadł na ziemię. Pracownik 
muzeum zabrał sokoła do pracowni i zaalar-
mował specjalistów. W  gnieździe na szczy-
cie katedry zostały około 3-tygodniowe 
młode z  mamą. Grozi im, że będą niedoży-
wione, a ich ojciec w lecznicy kuruje złamane 
skrzydło, podczas gdy powinien, na prze-
mian z  mamą, dostarczać maluchom jedze-
nie. Chyba zresztą wawelski sokół zdaje sobie 
sprawę z dramatyzmu sytuacji. Siedzi w sta-
cji doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego 
w  Mydlnikach osowiały, tępo patrzy przed 
siebie, jeść nie chce. – Sprawia wrażenie, że 
jest zatroskany o  los rodziny – przyznaje dr 
hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR, opiekun 
pokiereszowanego sokoła. 

Gazeta Krakowska 11.06.2012 r. 
Będzie nowy przystanek linii 129 i 159 przy UR 

Fakt Kraków 12.06.2012 r. 
Nowy przystanek

Mieszkańcy Krakowa już niebawem będą mogli 
korzystać z  nowego przystanku dla linii 129 
i 159. Będzie to istniejący przy alei 29 Listo-
pada przystanek Uniwersytet Rolniczy. Obec-
nie zatrzymują się przy nim linie: 105, 114, 
139, 169 oraz 439. Autobusy 129 i 159 zatrzy-
mywały się przy ulicy Wileńskiej, a następnie 
ich trasy z pozostałymi łączyły się dopiero przy 
przystanku „Cmentarz Rakowicki”. 

Dziennik Polski 14.06.2012 r. 
Agro Serwis 15.06.2012 r. 
Nowe życie żyta

O  nowych perspektywach dla żyta mówili 
naukowcy, specjaliści i  praktycy pod-
czas Kongresu Rye Belt, który odbył się 
w  Poznaniu. Zdawałoby się, że nie jest to 
u nas temat nowy, bo wszak stworzono pro-
gramy żywienia zwierząt z  udziałem żyta, 
w czasach gdy mieliśmy nadmiar tego zboża 

w kraju. Przeszkodą w jego szerszym stoso-
waniu w paszach dla zwierząt była zawartość 
tzw. czynników antyżywieniowych, które 
poważnie ograniczały możliwość karmienia 
żytem trzody i  drobiu i  nie pozwalały czę-
sto osiągnąć zadowalających wyników pro-
dukcji. Jak przypominał podczas Kongresu 
dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie, problemy w  żywie-
niu świń żytem pojawiły się w okresie, gdy 
producenci trzody gremialnie przechodzili 
w żywieniu zwierząt na paszę suchą – mie-
szanki pełnoporcjowe. 

Dziennik Polski 19.06.2012 r. 
40 mln zł na studia w Krakowie

Gazeta Krakowska 19.06.2012 r. 
40 mln zł na naukę

Fakt Kraków 20.06.2012 r. 
Miliony dla uczelni

Krakowskie uczelnie zdobyły ponad 40 
mln  zł z  puli 300 mln  zł dla wszystkich 
uczelni w kraju, które starały się o dofi nanso-
wanie kierunków zamawianych, kształcących 
specjalistów z nauk ścisłych. Wśród nich jest 
AGH, PK, Uniwersytet Pedagogiczny i Uni-
wersytet Rolniczy. 

Dziennik Polski 19.06.2012 r. 
Zieleń, która integruje

Gazeta Krakowska 19.06.2012 r. 
Święto ogrodów 

Już po raz siódmy zorganizowany został 
w Proszowicach Festiwal „Święto Ogrodów”. 
Dr Zofi a Włodarczyk z  Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie opowiadała nie tylko 
o  roślinach, ale także nawiązywała do frag-
mentów Biblii i  do miejsc w  Ziemi Świętej 
związanych z  poszczególnymi elementami 
ogrodu. 

Dziennik Polski 21.06.2012 r.
Przyszłość należy do silnych uczelni

W materiale dotyczącym przyszłości polskiej 
nauki prof. Franciszek Ziejka stawia następu-
jące tezy: Dlaczego zatem u nas Uniwersytet 
Rolniczy nie mógłby zostać wchłonięty przez 
Uniwersytet Jagielloński jako Collegium Rol-
nicze? Albo i Uniwersytet Pedagogiczny? Czy 

rzeczywiście musimy mieć w  Krakowie dwie 
duże politechniki? Jestem głęboko przekonany, 
że walka o jakość nauczania, a przede wszyst-
kim o  jakość badań naukowych, wcześniej czy 
później wymusi decyzje zmierzające do skonso-
lidowania krakowskich uczelni. 

Gazeta Wyborcza 22.06.2012 r. 
Stypendia zagraniczne

Na jakie stypendium można liczyć? Dokładne 
sumy ustala uczelnia, mając na uwadze to, do 
jakiego kraju się wybieramy. Przykładowo 
w br. akademickim studenci UR w Krakowie, 
wyjeżdżający do Danii, Norwegii lub Fin-
landii, otrzymują 500 euro miesięcznie, do 
Austrii, Hiszpanii, Niemiec lub Portugalii – 
450 euro, a do Czech, Słowacji lub Turcji – 
400 euro. 

Dziennik Polski 22.06.2012 r. 
Inwestycja w przyszłość 

Gazeta Krakowska 23.06.2012 r. 
Unowocześniony Uniwersytet Rolniczy

Nowe sale wykładowe, nowoczesne labo-
ratoria, unikatowe Centrum Edukacji Gle-
boznawczej – to tylko część inwestycji 
wykonanych w  Uniwersytecie Rolniczym 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w ramach 
projektu „Dydaktyka i Badania – unowocześ-
nienie bazy materialnej Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie służącej efektywnemu 
nauczaniu”. Już dziś wiadomo, że inwestycje 
przełożą się na wyższy poziom nauczania, 
badań i  współpracy międzynarodowej kra-
kowskiej uczelni. 

Gazeta Krakowska 25.06.2012 r. 
Na uczelniach kuszą całkiem nowe kierunki

Nowości na uczelniach: weterynaria i dietetyka

Młodzi ludzie, którzy marzą o zawodzie wete-
rynarza, nie muszą już wyjeżdżać do Lublina 
czy Wrocławia. Taki kierunek powstał przy 
współpracy uniwersytetów Jagiellońskiego 
i  Rolniczego. Uniwersytet Rolniczy przy-
gotował na rok 2012/2013 m.in. dietetykę, 
inżynierię i  gospodarkę wodną oraz odna-
wialne źródła energii i gospodarkę odpadami. 

Opracowanie dr Szymon Sikorski



XII Ogólnopolskie Dni Owada 
i I Krakowska Wystawa Zwierząt Amatorskich

Każdy chciał mieć tatuaż z owadem

Owady zawsze wzbudzają duże zainteresowanie



Mali goście utrwalali swoje przeżycia

Sałatka z owadów, przysmak dla koneserów



XII Festiwal Nauki w Krakowie

Występ zespołu „Skalni”

Filharmonia Krakowska, występ Chóru Uniwersytetu Rolniczego



Pokaz mappingu na ścianie Sukiennic

Kurs tramwajem retro cieszył się dużą popularnością
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