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Szanowni Państwo

Rozpoczęcie roku akademickiego to wyjąt-
kowy dzień dla każdej uniwersyteckiej 
społeczności. Stanowi okazję do spotkania 
przyjaciół, podsumowania minionego okresu 
i nakreślenia planów na przyszłość. Ta inau-
guracja ma jednak wyjątkowy charakter. Po 
zakończeniu drugiej kadencji przez dotych-
czasowego Rektora profesora Janusza 
Żmiję, na mocy decyzji Szanownych Elek-
torów 25 kwietnia 2012  r. zaszczyt i  trud 
prowadzenia Uczelni przez najbliższe cztery 
lata powierzono mnie. I  chociaż to może 
brzmieć jak truizm, to jednak pragnę podzielić 
się z  państwem emocjami, które towarzyszą 
mi w  tej uroczystej chwili. Odczuwam 
wielką radość, ale i ciężar odpowiedzialności, 
której muszę i  chcę podołać. Mimo posia-
danego siedmioletniego doświadczenia na 
stanowisku Prorektora ds. Dydaktycznych 
i Studenckich, jest to dla mnie pierwsza inau-

guracja w tej roli. Proszę zatem o wyrozumia-
łość dla moich ewentualnych potknięć, które 
powodowane są wielką tremą. 

Bardzo mnie cieszy, że ten dzień groma-
dzi w murach Uniwersytetu Rolniczego tak 
wiele życzliwych nam osób, których grono 
z roku na rok się powiększa. Jeszcze raz witam 
Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przy-
bycie i współpracę z naszą Uczelnią. 

***

Za chwilę dokonamy inauguracji nowego 
roku akademickiego. Szkolnictwo rolnicze 
posiada w  Krakowie bardzo długą, 122 let-
nią tradycję, związaną jeszcze ze Studium 
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pomni tych wspaniałych korzeni staramy 
się poprzez wysoki poziom nauczania i pro-
wadzonych badań, wywierać silny wpływ na 
kierunki, w  jakich rozwija się współczesne 
rolnictwo. Nasza współpraca z  najstarszym 

polskim uniwersytetem układa się dobrze, 
czego wyrazem jest chociażby powołany 
wspólnie nowy kierunek kształcenia Wetery-
naria i mam nadzieję, że pod kierownictwem 
Jego Magnifi cencji profesora Wojciecha 
Nowaka – Rektora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, nadal będzie przyjazna, na co też 
liczę. Żywię również nadzieję, że przy udziale 
Pana Jerzego Millera – wojewody małopol-
skiego, wszystkie trudne kwestie znajdą pozy-
tywny fi nał. 

Inauguracja nowego roku akademickiego 
jest okazją do podsumowań prowadzo-
nych do tej pory działań. Z racji, iż dopiero 
zaczynam urzędowanie, proszę mi pozwo-
lić, że w  tym miejscu zwrócę się do mojego 
poprzednika Jego Magnifi cencji Rektora 
Janusza Żmiji. Pańskie dwie kadencje zapi-
sały się w historii naszej Uczelni bardzo waż-
nymi zgłoskami. Utworzone zostały nowe 
obszary dydaktyczne i badawcze, w tym jakże 
ważne Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2012/2013 w Uniwersytecie Rolniczym
Kraków, 3 października 2012 r.

Uroczysta inauguracja 60. roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a zarazem 122. rozpoczęcie roku 
studiów rolniczych w Krakowie, odbyła się w Centrum Kongresowym UR. 

Inaugurację tradycyjnie poprzedziła liturgia Mszy świętej, 
sprawowana w kościele pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, 
której przewodniczył ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. 

Oprawę muzyczną obu uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Rolniczego 
pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuźmicz. 

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie – prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady  
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Weterynaryjnej UJ-UR oraz Europejskie 
Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw 
Rolnych, zaś Uczelnia nasza stała się wiodą-
cym ośrodkiem naukowym, specjalizującym 
się w naukach rolniczych. Postaram się kon-
tynuować zaczęte przez Pana działania i nie 
ukrywam, że liczę na pomoc. 

***

Szanowni Państwo, zgodnie ze statutem, 
nasze zainteresowania badawcze ogniskują 
się wokół szeroko pojętych nauk rolniczych. 
Zmieniające się dynamicznie na przestrzeni 
ostatnich lat trendy makroekonomiczne 
utwierdzają nas w  przekonaniu, że nowo-
czesne, szeroko rozumiane rolnictwo jest 
ważną gałęzią polskiej gospodarki i eksportu. 
Z  zadowoleniem obserwujemy coraz więk-
sze zainteresowanie wynikami naszych badań 
i rosnącym poziomem wdrożeń do praktyki. 

Szkolnictwo akademickie w Polsce prze-
żywa obecnie trudny okres, wynikający 
nie tylko z  niskiego nakładu środków na 

badania. Przypomnijmy, że pod względem 
udziału PKB przeznaczonego na badania 
i rozwój, Polska z wynikiem 0,7 proc., plasuje 
się daleko za liderami. Niestety przekłada 
się to na poziom wdrożeń i  patentów przy-
padających na milion mieszkańców. Jednak 
nie tylko fi nanse stwarzają problemy. Wystę-
pujący niż demografi czny, którego skutki 
będziemy w Polsce odczuwać do roku 2025, 
w wielu przypadkach powoduje spadek liczby 
studentów. Chociaż jako jedyna uczelnia 
o profi lu rolniczym w Krakowie nie odczu-
wamy tak silnie skutków spadku liczby kan-
dydatów na studia stacjonarne, to musimy 
jednak działać wyprzedzająco. Przed nowymi 
władzami stoi więc konieczność aktywniej-
szego poszukiwania studentów. W  związku 
z tym podjęliśmy już kilka lat temu aktywne 
zabiegi o  pozyskiwanie studentów z  innych 
krajów. Dalsza realizacja tego planu wiąże się 
z koniecznością zacieśnienia współpracy mię-
dzynarodowej, nie tylko na poziomie pra-
cowników nauki, ale i  naszych studentów. 
W tej dziedzinie postęp na przestrzeni ostat-

nich siedmiu lat jest znaczący. Współpracu-
jemy z wiodącymi ośrodkami z wielu krajów 
świata. Ta wymiana doświadczeń procen-
tuje i  przynosi korzyści wszystkim. Z  dumą 
mogę stwierdzić, że Uniwersytet Rolni-
czy w  Krakowie coraz częściej występuje 
w roli ośrodka wiodącego i inicjującego taką 
współpracę. Chcę w tym miejscu podkreślić 
duże znaczenie inicjatywy, jaką jest Letnia 
Szkoła Wyszehradzka otwarta dla młodych 
ludzi z  całego świata. Tę młodzież gościli-
śmy w lipcu w murach naszego Uniwersytetu 
i  przyznam, że byliśmy pod wrażeniem ich 
wiedzy i zapału do poznawania świata. 

Nie sposób dziś prowadzić badań bez 
posiadania nowoczesnej bazy naukowo-
-dydaktycznej. Na naszym Uniwersytecie 
prowadzone są zatem prace modernizacyjne 
i  inwestycyjne mające dostosować pracow-
nie i  laboratoria do wyzwań, jakie stawia 
przed nami rosnąca światowa konkurencja. 
Ta konkurencja istnieje również na rynku 
usług edukacyjnych i  naukowych. To także 
jedna z  korzyści   wynikających z  integracji 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady w czasie wystąpienia
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Polski z Unią Europejską oraz zachodzącego 
na naszych oczach procesu globalizacji wie-
dzy. Nie wchodząc w szczegóły, pragnę zazna-
czyć, że na te prace modernizacyjne w ciągu 
ostatnich lat wydaliśmy około 43 milionów 
złotych. Za najważniejsze przedsięwzię-
cia należy uznać: budowę budynku dydak-
tycznego Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji, szklarni dydaktycznej, hali wege-
tacyjnej, modernizację części sal i  laborato-
riów na Wydziale Leśnym i  Ogrodniczym, 
utworzenie Centrum Edukacji Gleboznaw-
czej – Muzeum Gleb, rozpoczęcie inwestycji 
dla Weterynarii na Bielanach. To tylko nie-
które zadania. Wspominam je, gdyż mają one 
istotny wpływ na poziom badań i  kształce-
nia. Chcę jednocześnie zaznaczyć, że prace te 
wykonaliśmy dzięki pozyskanym funduszom 
unijnym, które zmieniają obraz Małopolski, 
czyniąc z niej region oparty na wiedzy, a także 
dotacjom z  Ministerstwa Nauki i  Szkolni-
ctwa Wyższego. Za tę pomoc serdecznie dzię-
kuję Pani minister. 

Ludowa mądrość uczy, że kto dziękuje ten 
najskuteczniej prosi o dalszą pomoc. W tym 
miejscu będąc wyrazicielem całej społecz-
ności naszej Uczelni, pragnę podziękować 
Panu Markowi Sowie – marszałkowi woje-
wództwa małopolskiego, za okazywane nam 
zrozumienie i przychylność. Proszę o przeka-
zanie tych słów. Wielkie słowa wdzięczności 
kieruję także do obecnego wśród nas Pana 
Wojciecha Kozaka – wicemarszałka woje-
wództwa małopolskiego, którego nie waham 
się nazwać naszym przyjacielem. 

Z dumą mogę również wspomnieć o sze-
regu inwestycji realizowanych samodzielnie 
przez Uczelnię. Jedną z nich jest nowoczesna 
hala sportowa wznoszona w  technologii 
pasywnej. Znajduje się ona przy al. 29 Listo-
pada, a jej ukończenie planowane jest na gru-
dzień tego roku. Wartość tej inwestycji to 
prawie 9 milionów zł. Już dziś zapraszam Pań-
stwa na uroczyste otwarcie. 

Serce każdego uniwersytetu stanowi 
biblioteka. Nasz księgozbiór sukcesywnie jest 
powiększany i dygitalizowany, dzięki czemu 
dostęp do niego staje się coraz łatwiejszy, 
a obieg wiedzy szybszy. Rozwój bazy umożli-

wia prowadzenie badań i rozwój kadry. I w tej 
przestrzeni postęp jest znaczący. W  naszym 
Uniwersytecie zatrudnionych jest 174 pro-
fesorów, 77 doktorów habilitowanych 
i 338 doktorów. Z każdym rokiem, z dumą, 
dokonujemy promocji doktorskich i  habili-
tacyjnych. Łącznie wypromowaliśmy już 429 
doktorów habilitowanych i 1503 doktorów. 
To także jest nasz wkład w  rozwój europej-
skiej nauki. Nasi pracownicy wnioskowali i co 
więcej uzyskali imponującą liczbę grantów. 
Szczególnie cieszy nas zarówno sukcesywny 
wzrost pozytywnie rozpatrzonych wniosków, 
jak i ich wartość. 

***

Doskonała baza, którą tworzy również 
jedyny w  swoim rodzaju Leśny Zakład 
Doświadczalny w Krynicy, wspaniali i życz-
liwi naukowcy i  pracownicy administra-
cyjno-techniczni, przekłada się na liczbę 
studentów. W tym roku w naszych murach, 
na 22 kierunkach i  51 specjalnościach, 
kształcić się będzie prawie 13 tysięcy stu-
dentów. Cieszy nas nie tylko sama liczba, ale 
także poziom wiedzy, jaki oni reprezentują. 
Są wśród nich fi naliści i  laureaci olimpiad 
przedmiotowych na poziomie centralnym. 
Dość wspomnieć, że Uniwersytet Rolni-
czy w  Krakowie w  rankingu „Perspektyw” 
zajął 3 miejsce w Polsce wśród uczelni rol-
niczych, a  także 6 miejsce w  rankingu na 
najbardziej „prodoktorancką uczelnię” 
w  Polsce. Biuro Karier i  Kształcenia Prak-
tycznego każdego roku organizuje Targi 
Pracy i  śledzi losy naszych absolwentów. 
Uruchomiliśmy Inkubator Przedsiębior-
czości, w  którym młodzi ludzie mogą rea-
lizować swoje pomysły na samodzielność 
i  biznes, a  wspólnie z  Centrum Transferu 
Ekotechnologii utworzyliśmy Preinkubator 
Przedsiębiorczości Akademickiej. 

Nasi studenci – seniorzy mają wspaniałe 
warunki do nauki na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku, a  nasza Uczelnia otrzymała 
od Pana profesora Jacka Majchrowskiego 
– prezydenta miasta Krakowa, Certyfi kat 
„Miejsce Przyjazne Seniorom”. 

Studiowanie to nie tylko nauka, to rów-
nież codzienne życie. Z  myślą o  naszych 
zamiejscowych studentach, już siedem lat 
temu podjęliśmy decyzję o  moderniza-
cji domów studenckich. Od 2008  r. na ich 
remont przeznaczono ponad 13, 5 miliona zł. 
Prace te w  znacznej mierze są już na ukoń-
czeniu. Dziś w  akademikach Uniwersytetu 
Rolniczego może mieszkać około 1700 osób, 
zaś warunki socjalne w połączeniu z szeroko-
pasmowym Internetem stwarzają doskonałe 
możliwości do nauki i wypoczynku. 

***

Szanowni Państwo! 
Pierwsze wystąpienie nowego rektora jest 
okazją do przedstawienia szerszemu gremium 
strategii rozwoju uczelni na najbliższe lata. 
Priorytetów jest kilka. Chcę, kontynuując 
rozpoczęte już działania, nadal dążyć do pod-
noszenia prestiżu naszej Uczelni. W tym celu 
planuję zwiększyć liczbę kierunków, na któ-
rych zajęcia odbywać się będą w języku angiel-
skim. Jest to szczególnie ważne, w  aspekcie 
wykorzystania naszego znacznego poten-
cjału i  kadry naukowo-dydaktycznej, która 
jest bardzo dobra. Świadczy o tym zarówno 
wysoka jakość prowadzonych badań, jak też 
stale poszerzana oferta edukacyjna. Prze-
prowadzona ocena kwalifi kacji kadr przeko-
nuje, że sukcesywnie wzrasta liczba cytowań 
naszych opracowań w renomowanych publi-
kacjach naukowych. Szczególnie cieszy fakt, 
że wielu młodych naukowców może poszczy-
cić się licznymi renomowanymi publikacjami. 

Drugim zadaniem będzie zwiększenie 
poziomu praktycznych umiejętności absol-
wentów. Takie wnioski nasuwają się na pod-
stawie sugestii płynących od pracodawców. 
Niektórzy informują nas, że w  ich ocenie, 
na skutek wzrostu poziomu scholaryzacji, 
(aktualnie prawie 50 procent maturzystów 
decyduje się na podjęcie studiów wyższych), 
obniża się poziom wiedzy i umiejętności prak-
tycznych. Dostrzegamy, że pewną bolączką 
systemu szkolnictwa wyższego jest zbyt mały 
udział wdrożeń osiągnięć nauki do gospo-
darki. Dlatego od kilku lat staramy się pozy-
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skiwać informacje od pracodawców, jakich 
umiejętności oczekują od naszych absolwen-
tów. Chcemy nadal w  oparciu o  tę wiedzę 
modyfi kować programy i  treści kształcenia. 
Uważam, że powinniśmy zachęcić przed-
stawicieli nowoczesnych zakładów pracy do 
prowadzenia zajęć ze studentami, tak aby 
pokazać im, z czym będą musieli zetknąć się 
w przyszłości. To jest duże pole do działania 
na najbliższe lata. Bardzo dobrym rozwiąza-
niem byłaby realizacja prac dyplomowych 
dla konkretnych podmiotów gospodarczych. 
Zalety takiej współpracy byłyby ogromne. 
Dyplomanci uzyskaliby satysfakcję, że ich 
praca przynosi wymierne skutki gospodarcze, 
a  pracodawcom otworzyłaby szerszy dostęp 
do nowoczesnych technologii i  wyników 
badań, realizowanych na miejscu, co znacząco 
może zwiększyć konkurencyjność produk-
cji. Aby te zadanie zrealizować, mam zamiar 
powołać na wydziałach specjalne konwenty 
składające się z  przedstawicieli samorządu 
terytorialnego, świata biznesu i  uczonych, 
które będą wskazywać nam obszary współ-
pracy. Ich celem będzie także zwiększenie 
udziału wdrożeń do gospodarki, realizowa-
nych przez naszą Uczelnię. 

Trzecim zadaniem, jakie sobie sta-
wiam, jest zwiększenie udziału naszego Uni-
wersytetu w  rozwiązywaniu problemów 
węzłowych, czyli takich działań, które dla 
gospodarki krajowej i europejskiej mają zna-
czenie kluczowe. Tu skorzystam z  wiedzy 
i  doświadczenia naszej kadry oraz dobrego 
zaplecza laboratoryjnego. Nieodłącznym 
elementem pracy w  tym obszarze będzie 
aktywne pozyskiwanie środków na fi nanso-
wanie badań i wdrożeń. 

Wiem, że są to ambitne i  dalekosiężne 
plany, lecz ich realizacja jest nie tylko moż-
liwa, ale wręcz konieczna. Nie ukrywam, że 
liczę na pomoc i sugestie. 

***

Proszę mi pozwolić, że zwrócę się teraz do 
Studentów, którzy są sercem naszego Uni-
wersytetu. Przez ostatnie siedem lat pełni-
łem funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych 

i  Studenckich i  wiem jak ważnym jest 
słuchanie sugestii ludzi młodych. Chcę 
zapewnić, że w  tej przestrzeni moje nowe 
stanowisko niczego nie zmieni. Kraków to 
wyjątkowe miejsce na mapie Polski i Europy, 
w którym niemal na każdym kroku człowiek 
obcuje z kulturą. Misją Uniwersytetu nie jest 
jedynie krzewienie wiedzy, lecz także troska 
o  pielęgnowanie tradycji patriotycznych 
i narodowych oraz o to wszystko co zamyka 
się w  wyrażeniu dziedzictwo kulturowe. 
Będąc wiernymi tym zadaniom, od wielu 
lat sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę 
kulturalną w ramach działalności Centrum 
Kultury Studenckiej. Wspaniale rozwijają 
się i odnoszą sukcesy, nie tylko w kraju, ale 
i poza granicami, chóry Uniwersytetu Rol-
niczego i  Krakowskiego Środowiska Aka-
demickiego AGRICOLA, Zespół Skalni 
(65-lecie) i Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
HAGARD. Zespoły te uświetniają także 
nasze dzisiejsze spotkanie. Wspaniale działa 
Klub Studencki ARKA i  reaktywowany 
klub Buda. Chociaż nie jesteśmy uczelnią 
sportową, to co roku przybywa nam meda-

listów. W tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim kierownikom, animatorom, tre-
nerom za ich poświęcenie, natomiast stu-
dentom za ich wytrwałość w  realizowaniu 
pasji życiowych. 

Nim przejdziemy do uroczystej immatry-
kulacji chcę zwrócić się jeszcze do studentów 
pierwszego roku. Drodzy młodzi przyja-
ciele, studiowanie – to największa przygoda 
życia, to samodzielne poszukiwanie wie-
dzy i  mądrości życiowej. Gratulując Wam 
wyboru Uczelni i  dotychczasowych wyni-
ków w  nauce, życzę wytrwałości i  sumien-
ności w  zdobywaniu wiedzy oraz radości 
i poczucia dumy z osiąganych wyników. Nie 
tylko wasi rodzice, ale i  społeczność Uni-
wersytetu patrzy dziś na Was z  troską, 
nadzieją, ale i pewnością, że naszego zaufania 
nie zawiedziecie. 

Rok akademicki 2012/2013 uważam za 
otwarty! 

QUOD FELIX FAUSTUM 
FORTUNATUMQUE SIT! 

Życzenia imieninowe w imieniu Wspólnoty Uniwersytetu, księdzu Kardynałowi złożył 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor
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Magnifi cencjo Rektorze,
Szanowni Państwo

Wykład inaugura cyjny wzbudza u słuchaczy 
oczekiwanie, by wysłuchać prezentacji inte-
resujących badań naukowych. Badań, jakie 
w  przypadku Uniwersytetu Rolniczego 
prowadzone są w  dziedzinach przyrodni-
czej, technicznej i  ekonomicznej – przede 
wszystkim. Badań, które są także podstawą 
kształcenia fachowców w tych dziedzinach. 

Zamierzałem przygotować wykład 
z  zakresu inżynierii rolniczej – w  tej dyscy-
plinie naukowej pracuję na Wydziale Inżynie-
rii Produkcji i Energetyki. Wydaje mi się, że 
mógłbym przykuć uwagę słuchaczy technicz-
nymi i technologicznymi badaniami, jakie na 
Wydziale prowadzimy. Obejmują one pro-
dukcję i przetwórstwo biologicznych surow-
ców o  żywnościowym i  nieżywnościowym 
przeznaczeniu. Szczególnie interesujące są 
tu problemy wytwarzania i  przetwarzania 
surowców nieżywnościowych, na przykład do 
produkcji biopaliw, odzieży, lekarstw, kosme-
tyków, materiałów budowlanych itd. 

Zarzuciłem jednak ten zamiar. Intryguje 
mnie – a zapewne i Państwa, moich słucha-
czy – jakże aktualny problem, a mianowicie: 
jak w  czasach niezwykłego rozwoju nauki 
możliwa jest sytuacja, którą nazywamy kry-
zysem? Z jednej strony jesteśmy przekonani 
(i  tak kształcimy studentów), że współ-
czesna nauka – to znaczy my: naukowcy 
– potrafi  rozwiązywać niezwykle trudne 
problemy (techniczne, organizacyjne, eko-
nomiczne itd.). Z drugiej jednak strony nie 
potrafimy przedstawić skutecznego spo-
sobu antykryzysowej terapii. Ba, zdaje się, że 

nawet diagnoza przyczyn kryzysu jest także 
niejednoznaczna. 

Jedno jest wszak pewne: kryzys nie jest 
zjawiskiem przyrodniczym, jak trzęsienie 
ziemi, czy wybuch wulkanu, to znaczy zja-
wiskiem niezależnym od ludzi. Kryzys jest 
„zjawiskiem” spowodowanym przez ludzi. 
To ludzie wywołali kryzys: kryzys fi nansowy, 
kryzys gospodarczy, kryzys społeczny, kryzys 
energetyczny, kryzys ekologiczny, itd. 

Można by zatem zapytać – parafrazując 
tytuł powieści Dostojewskiego – jaką popeł-
niliśmy „zbrodnię” – zdobywając i  przeka-
zując wiedzę naukową naszym studentom 
– że ponosimy „karę” w postaci kryzysu. Stąd 
tytuł mego wykładu. 

Stawiam w tym miejscu hipotezę, iż jedną 
z  przyczyn współczesnego kryzysu (i  jego 
negatywnych konsekwencji dla ludzi – choć 
nie dla wszystkich!) są popełnione przez nas 
błędy w uniwersyteckim kształceniu. Wśród 
tych, którzy swoimi decyzjami i  działaniem 
doprowadzili do kryzysu, są przecież absol-
wenci uniwersytetów (szkół wyższych). 
Byłoby nam trudno znaleźć w naszym kraju, 
w Unii Europejskiej – i w ogóle na świecie – 
osoby, które decydują o sprawach ekonomicz-
nych, gospodarczych i politycznych, a które 
nie ukończyły wyższych studiów. Myślę 
zatem, że hipoteza ta jest upoważniona. 

Gdy używam liczby mnogiej („jaką zbrod-
nię popełniliśmy”) mam na myśli nauczycieli 
akademickich w  ogóle, tutaj w  Krakowie, 
w kraju i na świecie. Każdy przecież z Państwa 
potwierdzi, że zawodowa praca absolwentów 
uniwersyteckich studiów – i życie w ogóle – 
są kształtowane w  uniwersyteckich murach. 
Dodam, tu kształtowana jest nie tylko wiedza 

zawodowa, ale także charakter i  osobowość 
– o czym słyszeliśmy przed chwilą w słowach 
immatrykulacji i czytamy w misji uczelni. Bar-
dzo trafnie ujmują to słowa hetmana Jana 
Zamoyskiego: takie będą Rzeczypospolite jakie 
ich młodzieży chowanie. Ja powiedziałbym 
jeszcze inaczej – teraz, w czasach międzyna-
rodowej wymiany studentów i wykorzystania 
Internetu do studiowania – „taki będzie świat, 
jakie jego młodzieży kształcenie”. 

Jestem oczywiście świadom, że wiedzę 
i  charakter kształtuje nie tylko środowisko 
uniwersyteckie, ale także szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła średnia, rodzina, środowi-
sko zamieszkania. Pozostańmy jednak przy 
założeniu, że (w  jakimś stopniu) my – pra-
cownicy uniwersytetów – także tę wiedzę 
i charakter kształtujemy. 

Czy hipoteza ta jest jednak upoważ-
niona? A  może warta jest tyle co wszyst-
kie teorie – jak mówi ironicznie Woland 
do Michała Aleksandrowicza Berlioza, 
a  właściwie jego głowa, w  Mistrzu i  Mał-
gorzacie? Odpowiecie Państwo na to pyta-
nie po ok. 20  minutach – na tyle szacuję 
cierpliwość słuchaczy. 

Dodam jeszcze, że nie jest moim celem, 
bynajmniej, wzbudzenie poczucia winy 
u  Państwa, uniwersyteckich profesorów. 
Porównanie do Zbrodni i  kary ma jedynie 
charakter prowokujący. 

Warto, na początku – podążając za 
św.  Augustynem – przynajmniej ogólnie 
zdefi niować podstawowe pojęcia. Powiada 
on, że nauka to system defi nicji, podziałów 
i dowodów. Czym jest zatem kryzys, w szcze-
gólności kryzys ekonomiczny? Jedna z  defi -
nicji, a  jest ich wiele, powiada, że kryzys jest 

„Wiedza i kryzys”
Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego 
– kierownika Zakładu Eksploatacji Maszyn i Ergonomii 
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR
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załamaniem się procesu wzrostu gospodarczego 
i  regresem w  rozwoju ekonomicznym kraju. 
Wiedza natomiast – w  encyklopedycznym 
ujęciu – to ogół treści utrwalonych w  umyśle 
ludzkim w wyniku kumulowania doświadczeń 
i uczenia się. Nie spierajmy się, czy te defi nicje 
są poprawne. Przyjmijmy, że wprawdzie lapi-
darnie, ale ujmują one sedno zagadnień, jakie 
przedstawia tytuł wykładu. 

Jeszcze jedna dygresja: są ludzie, na któ-
rych kryzys działa mobilizująco, ale są i tacy, 
których kryzys zniechęca: pracowników 
do pracy, studentów do studiowania. Cóż 
bowiem z  naszej pracy (badań) i  studiów, 
skoro kryzys – a właściwie jego konsekwencje 
– spadają na nas niczym wymienione wyżej 
przyrodnicze kataklizmy… Okazuje się, że 
mimo naszej rozległej, wiedzy jesteśmy wobec 
kryzysu bezradni. Czy nas nie frustruje prze-
świadczenie, że wiedza, jaką posiadamy, jest 
nieprzydatna? Strywializuję to następująco: 
kto z tych studentów, przed chwilą immatry-
kulowanych, pełny wiary w słuszność wyboru 

kierunku studiów, podjąłby studia, gdybyśmy 
mu powiedzieli: wiedza, którą tutaj zdobę-
dziesz na nic ci się nie przyda: i  tak będziesz 
bezrobotnym? Pracy, która oddala trzy wielkie 
niedole: występki, biedę i nudę – jak powiada 
Wolter (cyt. za Złowodzkim, 2008) – i  tak 
nie znajdziesz… W radosnej atmosferze inau-
guracji nie podążajmy jednak w tym pesymi-
stycznym kierunku rozważań! 

Spróbuję poprawić Państwa nastrój aneg-
dotą, choć wiem, że jej puentę zrozumieją 
tylko słuchacze, których skronie przyprószyła 
siwizna. Syn rozmawia z  ojcem. Mówi: tato, 
ten kryzys współczesny jest naprawdę okropny. 
Na to ojciec: Co to za kryzys! Prawdziwy kry-
zys był w latach osiemdziesiątych, gdy na skle-
powych pólkach był tylko ocet! Na to syn: nie 
wierze ci tato, to niemożliwe żeby na wszystkich 
półkach sklepowych w TESCO był tylko ocet…

W poszukiwaniu wyjaśnień wyżej przed-
stawionej hipotezy, przeczytałem wiele opi-
nii na temat przyczyn kryzysu. Muszę jednak 
przyznać, że nie znalazłem wyjaśnienia przy-

czyn, jakie przedstawiłem powyżej. Nikt 
bowiem nie sformułował opinii, że, obok 
wielu innych przyczyn, w jakimś stopniu kry-
zys spowodowały błędy w  uniwersyteckim 
kształceniu. 

Pomijam oczywiście poglądy ministerial-
nych urzędników, którzy twierdzą, iż uczelnie 
źle kształcą i dlatego absolwenci nie znajdują 
zatrudnienia. Każdy bowiem wie dzisiaj, że 
nie ma takiego kierunku studiów, po ukoń-
czeniu którego wszyscy absolwenci znajdują 
natychmiast zatrudnienie. Absolwenci uni-
wersytetów, obecnie bezrobotni, gdyby nie 
podjęli studiów, byliby bezrobotnymi także 
– tyle, że bez dyplomu ukończenia studiów. 

Oto niektóre z  opinii z  moich poszuki-
wań, jakie przytaczam z  krótkim komenta-
rzem, zanim podążę do końcowej konkluzji: 

Th omas Friedman w  swej bestsellero-
wej książce Świat jest płaski pisze: Wiem (…), 
że świat można spłaszczać na dwa różne spo-
soby – jeden to wykorzystanie wyobraźni, żeby 
wynieść wszystkich na (…) wyższy poziom, 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski w trakcie wykładu
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a  drugi – wykorzystanie jej, żeby ściąg-
nąć wszystkich na (…) niższy poziom. I  opi-
suje wykorzystanie uniwersyteckiej wiedzy 
przez Khalida Sheikha Mohammeda (pra-
wej ręki Osamy Bin Ladena), absolwenta 
North Carolina Agricultural and Technical 
State University do zaplanowania i wykona-
nia ataku na World Trade Centre. Możemy 
sformułować tu następujące spostrzeżenie: 
wiedza może być wykorzystana nie tylko do 
celów wzniosłych, ale także podłych (w przy-
padku Mohammeda nawet zbrodniczych). 
Jakże często o tym zapominamy! 

Nie mogę w tym miejscu nie zacytować 
podziału nauki o pracy, jaki dokonał przed 
160 laty, Wojciech Bogumił Jastrzębow-
ski, profesor Instytutu Agronomicznego 
na Marymoncie, twórca Ergonomii. Otóż 
podzielił ją na: Naukę o  pracy pożytecznej, 
ulepszającej, czyli chwalebnej, przez którą 
rozumiemy dobre i  do dobra powszechnego 
skierowane użycie nadanych człowiekowi od 
Stwórcy sił i zdolności; tudzież naukę o pracy 
szkodliwej, pogarszającej, czyli hanieb-
nej, przez jaką oznaczamy przeciwne i  do 
przeciwnego celu zmierzające użycie tychże 
sił i  zdolności. Czy nas, którzy niekiedy 
patrzymy na świat oczyma idealistów, nie 
sprowadza to na ziemię? Współczesna wie-
dza – w tym także wiedza naukowa – bywa 
wykorzystywana do celów, jakie bynajmniej 
nie są wzniosłe … Czy uświadamiamy to 
naszym studentom? 

Profesor Krzysztof Rybiński, były wice-
prezes Narodowego Banku Polskiego pisze: 
(…) wąskie elity polityczno-fi nansowe podej-
mowały zakulisowe decyzje, które prowadziły 
do bogacenia się elit i do pogłębiania kryzysu, 
za który zapłacą podatnicy. Znajdujemy tu 
ważne spostrzeżenie: do kryzysu doprowa-
dziły elity, zatem zapewne ludzie wykształ-
ceni, a  nie analfabeci. W  dalszej części 
wypowiedzi tego wybitnego ekonomisty jest 
jednak bardziej przygnębiająca opinia, mia-
nowicie: matematyczne modele i inne metody 
współczesnej ekonomii wykorzystywane są do 
niecnych celów, których skutkiem końcowym 
jest współczesny kryzys – pozostawiam to bez 
komentarza. 

Jednak nauka poszukuje narzędzi i metod 
do rozwiązywania problemów, o  których 
mówię. Oto przykłady: 

Mój licealny kolega, profesor Ryszard 
Tadeusiewicz, z  Akademii Górniczo-Hut-
niczej (specjalista od sztucznych sieci neu-
ronowych) pisze: (…) sieci neuronowe stosuje 
się (…) powszechnie do rozwiązywania wsze-
lakich problemów: naukowych, technicznych, 
medycznych i  ekonomicznych (…). Pisze też 
dalej, że Zadaniem sieci jest (…) znalezie-
nie związków (być może mających charakter 
przyczynowy, a być może tylko incydentalny) 
występujących w wejściowym zbiorze danych. 
Nowoczesne, naukowe, metody, jakimi są 
sztuczne sieci neuronowe nie są jednak przy-
datne – jak się okazuje – w  rozwiązywa-
niu problemów ekonomicznych. Nawet nie 
powalają znaleźć związków przyczynowo-
-skutkowych w zjawisku, jakim jest kryzys… 
Wiem, że jestem na granicy dopuszczalnych 
uproszczeń: pozwalam sobie na takie uprosz-
czenie nie dlatego by krytykować mojego 
kolegę, lecz jedynie aby wskazać na nieprzy-
datność nawet najbardziej nowoczesnych 
metod pozyskiwania wiedzy w rozwiązywa-
niu problemu, jakim jest kryzys. 

Popadając w  fi lozofi czną zadumę może 
do tych słów należałoby dodać i te napisane, 
przed 5-ciu laty przez profesora Andrzeja 
Szczeklika z  Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
(…) oszałamiające odkrycia w dziedzinie bio-
logii molekularnej nowotworów, odsłaniające 
nam ich powstawanie i  rozwój, nie znalazły 
dotąd odbicia w terapii. Śmiertelność z powodu 
raka jest dziś prawie taka sama jak pięćdzie-
siąt lat temu (…). Nie trudno dostrzec ana-
logię pomiędzy bezsilnością wobec kryzysu 
– „raka” współczesnego świata – a  rakiem, 
jako chorobą. 

Podsumowaniem powyższych cytatów 
może być stwierdzenie: współczesna wiedza 
naukowa jest mało przydatna do rozwiązywa-
nia problemu kryzysu, a  bywa, że jest jeszcze 
gorzej: wiedza jest wykorzystywana do wywo-
ływania i pogłębiania kryzysu. 

Czy podzielacie Państwo tę opinię – 
w  pełni, częściowo? A  może nie zgadzacie 
się z nią zupełnie? Wykład inauguracyjny nie 

pozwala na dyskusję, chcę jednak wierzyć, że 
są wśród Państwa słuchacze, których do takiej 
dyskusji sprowokowałem. 

Skierujmy teraz naszą uwagę w  nieco 
inną stronę poszukiwań związków pomię-
dzy kryzysem i  wiedzą. Kwinta W.  pisze 
o  upadku Enronu (siódmego przedsiębior-
stwa w  Stanach Zjednoczonych, najwięk-
szego sprzedawcy gazu ziemnego i  energii 
elektrycznej): Fundamentem pozornej potęgi 
stały się kłamstwo, pycha, arogancja, chciwość 
i  przerost ambicji. Do tego brak wyobraźni 
przy wykorzystaniu ułomnych regulacji praw-
nych i  wykorzystywanie poufnych informacji 
do transakcji akcjami fi rmy. Dalej wymie-
nia dwa nazwiska biznesmenów z  Zarządu 
firmy, którzy świetnie wykształceni (…) 
chyba nie trafi li na zajęcia z  etyki. Upadek 
fi rmy nie był zatem spowodowany brakiem 
wiedzy (biznesmeni byli świetnie wykształ-
ceni!), lecz ułomnymi cechami charakteru 
ludzkiego: kłamstwem, pychą, arogancją, 
chciwością i przerostem ambicji. 

Profesor Pacholski z  Politechniki 
Poznańskiej, mój kolega z  Komitetu Ergo-
nomii PAN, w  swojej książce Reenginee-
ring. Reformowanie procesów biznesowych 
i produkcyjnych w przedsiębiorstwie pisze tak 
o restrukturyzacji, w tym przypadku przed-
siębiorstw przemysłu stalowego: (…) można 
farmerów nauczyć, jak produkować stal, ale 
nie można farmerskiej etyki pracy, którym jest 
ona obca („Trza wydoić krowy”, „Trza zaorać 
pole przed południem”). Słowa, jakie cytuję 
brzmią nieco prymitywnie (cóż, farmer nie 
jest poetą…), lecz oddają istotę tezy: najlepiej 
wykształcony inżynier, bez poczucia odpo-
wiedzialności, będzie działał prokryzysowo, 
a nie antykryzysowo. 

Profesor Wilhelmina Wosińska 
w  książce Oblicza globalizacji pisze (także 
o  zjawiskach kryzysowych, jako jednym ze 
skutków globalizacji): Różne narody (…) 
domagać się będą miejsca przy stole. Wymaga 
to tolerancji, życzliwości, otwartości i  dobrej 
woli, będącej warunkiem pokoju na świecie. Te 
właśnie postawy zadecydują o  istnieniu bar-
dziej harmonijnego i  symetrycznego świata. 
Podkreśliłem: „postawy”, choć zewsząd 



11

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

wmawia się nam i kształtuje naszą opinię, że 
to wiedza jest kluczem do rozwiązania współ-
czesnych problemów – w tym także kryzysu. 
Podzielam opinię profesor Wosińskiej o klu-
czowej roli postaw ludzi, a nie opinię o klu-
czowej roli wiedzy naukowej. 

Na zakończenie cytatów – a  można by 
przytaczać ich znacznie więcej – jeszcze 
jeden: Profesor Michał Heller z  Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II powiada: 
Praca naukowa jest pracą szczególnego 
rodzaju. W  pracy naukowej zbiór technik 
pozostanie bezsilny, jeżeli nie przeniknie do 
głębszych warstw psychiki. Techniki muszą 
spleść się z  włóknami stanowiącymi osnowę 
osobowości, muszą przemienić się w styl bycia. 
Dopiero wtedy mogą wydać owoce. Owoce a nie 
zwykły produkt. (…). Wszystko to sprawia, że 
metodyka pracy naukowej musi być równo-
cześnie jej etyką. Jakikolwiek mój komen-
tarz byłby nietaktem dla tak jednoznacznie 
brzmiących słów Profesora. 

Wszyscy cytowani przeze mnie wyżej 
Autorzy nie kwestionują przydatności wie-
dzy w życiu człowieka – w tym także wiedzy 
uzyskanej podczas studiów. Chyba ani przez 
moment nie mieli Państwo wrażenia, że i  ja 
przydatność wiedzy kwestionuję. 

Streszczenie tego fragmentu cytatów 
można przedstawić następująco: nie brak 
wiedzy leży u  podstaw współczesnego kry-
zysu, lecz postawy i charakter ludzi. Postawy 
i charakter także tych absolwentów, którym 
nadaliśmy status uniwersyteckich. 

Spróbuję krótko odpowiedzieć na spara-
frazowane wcześniej pytanie: jaką popełni-
liśmy „zbrodnię”, zdobywając i  przekazując 
naszą wiedzę, że ponosimy „karę” w postaci 
kryzysu? Zbrodnia nasza – a  jeśli kogoś 
razi to przesadne określenie, niech powie 
„błąd” lub „zaniedbanie”, polega na tym, że 
wykształciliśmy generację świetnych fachow-
ców – w różnych dziedzinach, dyscyplinach 
i specjalnościach, lecz u wielu nie wykształci-
liśmy właściwych postaw i prawych cech cha-
rakteru. Gdyby je posiadali i  byli im wierni 
w  zawodowym i  społecznym życiu, z  pew-
nością nie doprowadziliby do współczesnego 
kryzysu. Nie wykształciliśmy w nich zwłasz-

cza odpowiedzialności, odwagi i dyscypliny, 
mimo, że w tak zwanej Misji (chyba każdego) 
uniwersytetu znajdziemy słowa, iż przyświeca 
nam idea wychowania młodzieży w poszano-
waniu (…) zasad etycznych. 

Wiem, że znajdą się wśród Państwa 
osoby, które nie podzielają moich poglą-
dów, a zwłaszcza końcowego wniosku, że to 
my (uniwersyteccy profesorowie) – może 
w sposób niezamierzony (nierozważny?, nie-
chcący?), jednak też jesteśmy współodpo-
wiedzialni za kryzys. (Nie mówię tu o moim 
Uniwersytecie: oby kryzys, tak jak dziś 
wygląda, tylko się nie pogłębił!). Nie chcę 
jednak znaleźć się wśród tych, którzy twier-
dzą, iż wszystkie przyczyny kryzysu są wszę-
dzie, tylko nie w naszej pracy i działalności. 
Uświadomienie sobie i  przyznanie się do 
popełnionych błędów jest pierwszym kro-
kiem ku naprawie czegokolwiek – nie tylko 
uniwersyteckiego kształcenia. 

Z całą pewnością nie przyznają się do błę-
dów politycy, nie przyznają się ekonomiści 
i  fi nansiści, nie przyznają się prawnicy, któ-
rzy tworzyli prawa i przepisy, jakie określają 
zasady życia społeczno-gospodarczego. Któż 
lubi przyznawać się do błędów? 

Jak już Państwu wspomniałem, pracuję 
od lat na jednym z inżynieryjnych wydziałów 
Uniwersytetu. Prowadzę badania poszuku-
jąc związków pomiędzy różnymi zjawiskami 
– fi zycznymi, przyrodniczymi i  ekonomicz-
nymi także. Związki te ujmuję w  mniej lub 
bardziej prawdopodobne formuły matema-
tyczne. Uczę o tym później studentów. Z bar-
dzo dużym prawdopodobieństwem potrafi ą 
oni, na przykład, zaprogramować wyko-
rzystanie sygnału satelitarnego (z  odległo-
ści kilku tysięcy kilometrów) do sterowania 
samobieżną maszyną (z dokładnością utrzy-
mywania do 2 cm toru jazdy). Z mniejszym 
prawdopodobieństwem potrafi ą obliczyć tak 
zwane ryzyko pogodowe dla wyboru racjo-
nalnej technologii zbioru paszy dla zwierząt. 
Nie uczę natomiast studentów o zjawiskach, 
których przyczyn wyjaśnienia nawet domy-
ślić się nie potrafi ę. 

Jeśli zatem kryzys jest zjawiskiem, któ-
rego przyczyny jesteśmy w  stanie określić 

i wyjaśnić, to zajmujmy się nim, nawet gdyby 
okazało się, że jakiś udział w jego wywołaniu 
należy nam przypisać. 

Jest taki wiersz Kiplinga, zaczynający 
się od słów: If you can keep your head…. Jest 
wiele wersji tłumaczenia tego wiersza; niektó-
rzy nadają mu tytuł Jeżeli, inni List do syna. 
Dla siebie zaczynam tłumaczenie od słów: 
Jeśli potrafi sz iść przez życie z uniesioną głową 
– i dodaję (już tylko od siebie): mimo prze-
ciwności losu, manipulowania faktami i poglą-
dami, lecz wierny sprawdzonym zasadom, to 
pokonasz wszelkie kłopoty i kryzysy. Potrafi my 
iść z uniesioną głową – nie spuszczoną – jeśli 
przyznamy, że w jakiejś części za kryzys jeste-
śmy odpowiedzialni także my, akademiccy 
nauczyciele. Dlatego, że w  tych absolwen-
tach uniwersytetów, którzy doprowadzili do 
kryzysu, nie wykształciliśmy jedności wiedzy 
i zasad etyki. Jak zmieniać to niedopatrzenie 
(błąd?) podczas właśnie rozpoczynającego się 
roku akademickiego – i w następnych latach 
– to już inne zagadnienie. 

Treść mojego wykładu najlepiej stresz-
czają wspomniane wyżej słowa hetmana 
Zamoyskiego (nieco przekształcone przeze 
mnie): Takie będą Rzeczypospolite jakie ich 
młodzieży kształcenie – kształcenie, które 
obejmuje przekazywanie fachowej wie-
dzy z  równoczesnym kształtowaniem cha-
rakterów. Zapominając o  słowach hetmana 
Zamoyskiego spowodujemy za jakiś czas, 
że do kryzysu gospodarczego, fi nansowego 
i społecznego dodamy jeszcze kryzys nauki. 
Kto z  Państwa czytał Koniec nauki czyli 
o  granicach wiedzy u  schyłku ery naukowej 
Horgana, ten wie o  czym mówię. Dodam 
jeszcze: ryzykujemy my, uniwersyteckie 
środowisko, znacznie więcej: ryzykujemy 
utratą szacunku i zaufania, jakim darzy nas 
społeczeństwo. Nas, to znaczy, uniwersyte-
ckich profesorów, którzy reprezentują roz-
wagę w formułowaniu opinii i dążą tylko do 
poszukiwania prawdy. 

Jeśli moje poglądy, jakie przed chwilą 
przedstawiłem, choćby część Państwa 
podziela – lub dała się do tych poglądów 
przekonać – swoją rolę w  czasie dzisiejszej 
inauguracji uznam za spełnioną. 
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Wystąpienie Anny Orlof 
– przewodniczącej Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Magnifi cencjo, Panie Rektorze, 
Wysoki Senacie, 
Dostojni Goście, 
Panie i Panowie Profesorowie, 
Szanowni Pracownicy, 
Drodzy Przyjaciele – Studenci 

To dla mnie zaszczyt stanąć przed Państwem 
tutaj, w  auli Centrum Kongresowego 
Uniwersytetu Rolniczego, by podczas tej 
uroczystej inauguracji nowego roku akade-
mickiego zabrać głos w imieniu Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów. 

Dzisiejsza uroczystość jest szczególnym 
wydarzeniem dla życia Uczelni, mogę rów-
nież zaryzykować stwierdzenie, że w  tym 
roku posiada ona wymiar nieco inny niż 
w  poprzednich latach. Studenci I  roku – 
wkroczyliście na nowy etap życia – życia 
studenta jedynego w  Polsce Uniwersytetu 
Rolniczego. Nie tylko dla Was, Koleżanki 
i Koledzy, ten rok zaczyna się inaczej. Będzie 
to również nowe doświadczenie życiowe dla 
wielu osobistości naszej Uczelni, Jego Magni-
fi cencji Rektora, panów Prorektorów, grona 
Dziekańskiego i członków Senatu, którzy na 
kwietniowych wyborach zostali obdarowani 
zaufaniem współpracowników oraz studen-
tów w wyborach na kadencję 2012-2016. 

Drodzy Studenci pierwszego roku, roz-
poczynacie swoje studia w  pięknym Krako-
wie, na Uczelni Rolniczej, która udzieli Wam 
potrzebnego wsparcia, da możliwość rozwi-
nięcia swoich zainteresowań naukowych, ale 
pozwoli również na zdobycie wielu umiejęt-
ności, poprzez aktywne włączenie się w prace 
Samorządu Studentów. 

Musicie wiedzieć, że Samorząd – insty-
tucja, której mam przyjemność i  zaszczyt 
przewodniczyć – jest jedynym reprezentan-
tem studentów współpracującym z władzami 
Uczelni we wszystkich sprawach, które ich 
dotyczą. Realizuje projekty z  organizacjami 
pozarządowymi, udziela informacji na temat 
pomocy materialnej dla studentów, działa 
w  resortowych komisjach zajmujących się 
kulturą studencką, działalnością naukową 
i stwarzaniem możliwości na rozwój. Samo-
rząd tworzą delegaci, którzy zostali wybrani 
przez swoich kolegów i  to oni reprezentują 
poszczególne wydziały. Samorząd to również 
wielu wspaniałych ludzi, którzy swój wolny 
czas poświęcają działalności na rzecz ponad 
12 tysięcznej społeczności akademickiej. 
Organizujemy Obóz Adaptacyjny, który 
przed 1 października przygotowuje studen-
tów do życia na Uczelni, Otrzęsiny I  roku, 
czyli tzw. Bal Beana, liczne szkolenia, kursy 
dzięki wsparciu Centrum Transferu Tech-
nologii i Biura Karier dla studentów, którzy 
chcą rozwijać i nabywać nowe umiejętności. 
Są one niezbędne w  czasach zaciekłej walki 
o każde miejsce pracy dla młodych naukow-
ców i  przyszłych przedsiębiorców. Orga-
nizujemy wyjazdy przygotowywane razem 
z  Centrum Kultury Studenckiej, ale i  rów-
nież znane chyba każdemu Juwenalia, które 
na naszej Uczelni ze względu na swój specy-
fi czny charakter przyjęły nazwę Extremalia. 

Jesteśmy Samorządem prężnie działają-
cym, który studentom daje wiele, ponieważ 
każdy z nas wkłada cząstkę siebie i dlatego jeste-
śmy zauważalni. Uczelniana Rada Samorządu 
Studentów jest członkiem Porozumienia 

Korzystałem z następujących źródeł: 
1. Bułhakow M. 2001. Mistrz i Małgorzata. 

De Agostini Polska, Warszawa, str. 377
2. Friedman T.  L.  2009. Świat jest pła-

ski. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań. 
str. 555.

3. Heller M. 2009. Jak być uczonym. Wydaw-
nictwo ZNAK, Kraków, str. 17

4. Horgan J. 1999. Koniec nauki czyli o gra-
nicach wiedzy u schyłku ery naukowej. Pró-
szyński i S-ka, Warszawa

5. Jastrzębowski W. B. 1857. Rys ergonomji 
czyli nauki o  pracy opartej na prawdach 
poczerpniętych z  Nauki Przyrody. Przy-
roda i Przemysł, nr 29, str. 227. 

6. Kwinta W. 2011. Wielki upadek Enronu. 
Polska Energia, Nr 12 (38), str. 22. 

7. Pacholski L., Cempel W., Pawlewski 
P.  2009. Reengineering. Reformowanie 
procesów biznesowych i  produkcyjnych 
w  przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Poli-
techniki Poznańskiej, str. 97.

8. Popularna encyklopedia powszechna. 
1997. FOGRA Ofi cyna Wydawnicza, 
Kraków, t. 19, str. 139. 

9. Rybiński K. 2012. Świat czeka na starcie 
gigantów! http://biznes.interia.pl/news/
krzysztof-rybinski-swiat-czeka-na-star-
cie-gigantow 2012-09-05.

10. Statut Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w  Krakowie (w  części 
„Misja”) 

11. Szczeklik A.  2007. Kore. Wydawnictwo 
ZNAK, Kraków, str. 138. 

12. Św. Augustyn. 2010. Solilokwia. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 69. 

13. Tekst ślubowania studentów podczas uro-
czystości immatrykulacji. 

14. Tadeusiewicz R.  (red.). 2009. Neuro-
cybernetyka teoretyczna. Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, str. 111. 

15. Tadeusiewicz R.  1993. Sieci neuronowe. 
Akademicka Ofi cyna Wydawnicza RM, 
Warszawa, str. 17. 

16. Wosińska W. 2008. Oblicza globalizacji. 
Wyd. Smak słowa. Sopot. str. 394. 

17. Złowodzki M. 2008. O  ergonomii 
i  architekturze. Politechnika Krakow-
ska. str. 140. 
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Uczelni Krakowskich, Porozumienia Uczelni 
Rolniczych, ale i również największej i najważ-
niejszej organizacji studenckiej w Polsce – Par-
lamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dzięki rzetelności i  rozwadze działań, które 
podejmujemy, nasz głos jest słyszalny na tle 
naszej Uczelni, wszystkich Uczelni Krakowa, 
jak i na arenie całego kraju. 

Dziś jest szczególny dzień dla Was, drogie 
koleżanki i koledzy, podjęliście jedną z pierw-
szych i  zapewne najważniejszych decyzji 
dorosłego życia, wybraliście ścieżkę kształce-
nia proponowaną przez Uniwersytet Rolni-
czy, niech studiowanie na tej Uczelni będzie 
dla Was zaszczytem i  powodem do radości, 
ponieważ w tym momencie otwieracie nowy 
etap życia. Na pewno napotkacie na swej dro-
dze wiele przeciwności i  zwątpienia, ale nie 
możecie przez nie zatracić celu, który sobie 
postawiliście. Pamiętajcie również, że wspar-
cia możecie szukać w  starszych kolegach, 
w samorządach wydziałowych jak i samorzą-
dzie uczelnianym. 

Mam również cichą nadzieję, że zechcecie 
włączyć się aktywnie w działania Samorządu, 
u  nas zaręczam, każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Ważną, jeśli nie główną, rolą samorządu 
jest bowiem budowanie wielkiej studenckiej 
wspólnoty o  charakterze rodziny. Chciała-
bym byście stawali się pełnoprawnymi uczest-
nikami inicjatyw podejmowanych przez nas 
z myślą o Was, byście kiedyś, już jako absol-
wenci, mogli z dumą oświadczać, że jesteście 
absolwentami tej Uczelni –Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Studenci pierwszego roku! 
Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zako-
rzenionych w ideałach, które są zdolne przemie-
niać świat na lepsze – te słowa wypowiedział 
30 lat temu ks. Jerzy Popiełuszko, wskazu-
jąc, by ludzie nauczyli się działać razem dla 
wspólnego dobra, aby godnie i odpowiedzial-
nie wypełniali postawione im cele i obowią-
zki, a  dzięki którym całemu społeczeństwu 
będzie żyło się lepiej. 

Życzę Wam na każdy dzień waszego 
życia rozwagi i  rozsądku w  podej-
mowaniu codziennych decyzji,  ale 
również wielkiej ambicji i  zaciętości 
w  zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu 
horyzontów i odkrywaniu w sobie nowych 
talentów i  zdolności w  Uczelnianej 
Radzie Samorządu Studentów. Pragnę 
na koniec podziękować w  imieniu 
wszystkich studentów i  doktorantów, 
ale i w imieniu Samorządu, w tym uroczy-
stym dniu, Jego Magnificencji, Prorekto-
rom, Dziekanom, wszystkim nauczycielom 
akademickim, pracownikom administra-
cji i  obsługi za stworzenie sprzyjającej 
atmosfery w  naszym Uniwersytecie dla 
studiowania, realizacji swoich pasji i zain-
teresowań, ale również zwracamy się 
z wielką z prośbą o dalszą pomoc w działa-
niach na rzecz studentów i naszej Uczelni. 
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, 
prosząc o  życzliwe wsparcie w  realizacji 
naszych działań. 
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Pan Zenon Kuchta 
Pan dr inż. Franciszek Wróbel 
Pan prof. Edward Pojnar
Pan dr hab. inż. Stanisław Gąsiorek, prof. UR 
Pani Krystyna Skrzypek
Pan prof. Stanisław Jarosz
Pani mgr inż. Elżbieta Langman
Pan prof. Nikodem Nowakowski
Pani Krystyna Grochecka
Pan Gustaw Pająk
Pan Stefan Król
Pani mgr Maria Bąkowska
Pani Honorata Pitek
Pan dr Józef Krzeczek
Pan Adam Książek

Z głębokim żalem informujemy, że w roku akademickim 2011/2012 
ze społeczności akademickiej naszej Uczelni odeszli do wieczności:

Pozostaną w naszej wdzięcznej pami ęci!

Pan prof. Tadeusz Bednarczyk
Pan Mieczysław Wrona
Pani Maria Owca
Pan płk Marian Strojny
Pan prof. Andrzej Felenczak
Pani dr Stanisława Zimnal
Pani Teresa Tomaszewska
Pan dr hab. Andrzej Kotala, prof. UR
Pan Kazimierz Brózda
Pan Franciszek Mieciąg
Pan prof. Janusz Sabor
Pani Anna Adamczyk 
Pan prof. Stanisław Koczwański
Pan dr inż. Władysław Żurawel



15

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

W  czasie uroczystej inauguracji roku 
akademickiego 14 osobom wręczono 
Medale Komisji Edukacji Narodowej. Aktu 
dekoracji, w  imieniu Krystyny Szumilas 
– minister edukacji narodowej, dokonał 
Aleksander Palczewski – małopolski 
kurator oświaty. 

Medale otrzymali: 
 • Pani dr hab. Ewa Capecka
 • Pan dr hab. Andrzej Danel
 • Pan prof. Maciej Fiedorowicz 
 • Pan dr hab. inż. Piotr Gębczyński
 • Pan prof. Marek Grabowski
 • Pani prof. Teresa Leszczyńska
 • Pani dr inż. Grażyna Magiera-Braś 
 • Pani dr hab. inż. Monika Małodobry, 

prof. UR
 • Pan prof. Stanisław Mazur
 • Pani mgr Małgorzata Michalska
 • Pan dr inż. Jacek Niemiec
 • Pani prof. Anna Pindel
 • Pani dr hab. Joanna Szymońska, prof. UR
 • Pani mgr Stefania Tyrpa

WRĘCZENIE AKTU NOMINACJI NA CZŁONKA 

ZAGRANICZNEGO AKADEMII NAUK 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO UKRAINY

To wyróżnienie zostało przyznane prof. 
dr. hab. lek. wet. Kazimierzowi Kosi-
niakowi-Kamyszowi. Aktu wręczenia 
dokonał prof. dr hab. Mykoła Dubyna 
– prezydent Akademii Nauk Szkolnictwa 
Wyższego Ukrainy. 

Wręczenie medali, nominacji i odznaki, 
informacja o emerytowanych pracownikach

Prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz odbiera akt nominacji z rąk 
prof. dr. hab. Mykoła Dubyna –prezydenta Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy

Aleksander Palczewski – małopolski kurator oświaty, wręcza Medale Komisji Edukacji Narodowej
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W  imieniu JM Rektora aktu immatryku-
lacji studentów I roku dokonał dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i  Studenckich. Wpierw 
jednak delegacja studentów uroczyście 
powtórzyła rotę ślubowania: 

Wstępując do społeczności akademickiej Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie, pomny ideałów i  tradycji nauki 
polskiej oraz świadom obowiązków obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście: 
zdobywać wytrwale wiedzę, rozwijać umiejęt-
ności oraz kształtować swoją osobowość, 
dbać o  honor i  dobre imię Uczelni, zachować 
godność i dobre imię studenta, 
odnosić się z szacunkiem do nauczycieli akade-
mickich i przestrzegać przepisów obowiązują-
cych w Uniwersytecie. 

***

W związku z uroczystą inauguracją roku 
akademickiego na ręce JM Rektora Uni-
wersytetu Rolniczego – prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierza Sady, napłynęły okolicznoś-
ciowe adresy i listy gratulacyjne od ministrów, 
władz województw ościennych, parlamenta-
rzystów, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, 
dyrektorów instytucji rządowych, placówek 
naukowych i  rolniczych, duchowieństwa 
i doktorów honoris causa. 

Vivat academia, 
vivant professores! 
vivat membrum quodlibet, 
vivant membra quaelibet, 
semper sint in fl ore! 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Immatrykulacja stude ntów

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor UR dokonują aktu immatrykulacji

WRĘCZENIE ZŁOTEJ ODZNAKI 

„ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA UCZELNI”

Złotą odznaką „Za Wybitne Zasługi dla 
Uczelni” został wyróżniony prof. dr hab. 
Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydak-
tyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Aktu dekoracji dokonał JM Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Sady. 

INFORMACJA O PRACOWNIKACH UCZELNI, 

KTÓRZY PRZESZLI NA EMERYTURĘ

W  czasie inauguracji prof. dr hab. inż. 
Florian Gambuś – Prorektor ds. Organi-
zacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką, 
poinformował zebranych, że w  roku akade-
mickim 2011/2012 na emeryturę przeszło 
33 nauczycieli akademickich oraz 21  pra-
cowników technicznych, administracyjnych 
i  obsługi. Szerszą informację z  tradycyjnego 
spotkania z  emerytami, które odbyło się 
19 października, przedstawimy w następnym 
numerze Biuletynu.

JM Rektor wręcza odznakę 
prof. dr. hab. Bogdanowi Klepackiemu
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Drodzy Profesorowie i Studenci,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie 

Witam serdecznie władze uniwersyteckie, 
władze weterynarii, zaproszonych gości 
a  przede wszystkim studentów Uniwersyte-
ckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Uniwersy-
tetu Rolniczego w  Krakowie – pierwszych 
studentów tego osobnego, niezależnego 
kierunku w naszym mieście. 

Początek października to w całej Polsce 
uroczyste inauguracje roku akademickiego, 
Msze św.  z  intencjami o  dobry początek 
studiów, pracy naukowej i  błogosławień-
stwo Boże dla profesorów i studentów, dla 
pracowników uczelni i duszpasterzy akade-
mickich. Ale obecna inauguracja roku aka-
demickiego Uniwersyteckiego Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej jest nie tylko 
uroczysta, ale i niezwykła, z tej racji, że nie-
przypadkowo nam patronuje dziś św. Fran-
ciszek z Asyżu, niezwykły teolog przyrody, 
mistyk stworzenia, święty, którego często 
w  życiorysach spotykamy ze zwierzętami 
oraz św. Jan z Kęt, wielki profesor i  czło-
wiek nauki, przykład ubóstwa i  opiekun 
studentów. Chciałbym też zaprosić dziś do 
tych świętych, także św. Rocha z Montpel-
lier, patrona polskich lekarzy weterynarii, 

człowieka, który opiekował się zwierzę-
tami, uzdrawiał ludzi i  chronił zwierzęta 
od epidemii. 

Liturgia słowa, którą wybrałem dzisiaj na tę 
uroczystość pokazuje jak bardzo żywe stwo-
rzenie zależy od człowieka, jaką rolę powie-
rza Bóg biblijnemu Noemu w dziejach świata, 
w  zagrożeniach, chorobach i  kataklizmach, 
które mają przywrócić w  człowieku i  całej 
przyrodzie równowagę i  dobro. Noe, który 
uratował w specjalnej arce wszystkie gatunki 
zwierząt lądowych i ptaków, jest archetypem 
lekarza weterynarii, który nie tylko chroni, 
karmi i  leczy zwierzęta, ale – jak Noe – jest 
wybranym przez Boga za swoją prawość, 
sprawiedliwość i  dobroć, w  odróżnieniu od 
innych mieszkańców ziemi, których miał 
ukarać biblijny potop. Ten – można powie-
dzieć pierwszy w historii zbawienia przedsta-
wiciel weterynarii – dlatego stał się symbolem 
odrodzonej, lepszej ludzkości, ponieważ był 
wykonawcą woli Bożej i narzędziem ocalenia 
wszystkich istot żywych. 

To jest wielki zaszczyt – jak mówi Księga 
Rodzaju – zostać obdarzonym przez Boga 
życzliwością, jak Noe. I to jest wielki zaszczyt, 
być powołanym przez Boga, do opieki, tro-
ski, zarządzania światem stworzonym, bo 
takim wielkim powołaniem jest być studen-

tem, a później lekarzem weterynarii. W opinii 
społecznej, czy w mediach, niewiele się mówi 
o  odpowiedzialnej, trudnej i  bardzo ważnej 
pracy w  służbie zwierzętom, a  poprzez kon-
trolę żywności także służbie człowiekowi. Nie 
znaczy to jednak, że nie chodzi tu o  sprawy 
wielkie. Weterynaria jest naprawdę wielkim 
i  ważnym powołaniem, dlatego chcę tutaj 
dać świadectwo, że polscy lekarze weterynarii 
reprezentują jeden z najwyższych poziomów 
etyki zawodowej, wrażliwości, bezinteresow-
ności i sumienności w swojej pracy. Wiem, co 
mówię, bo przecież od 17 lat, jako duszpasterz 
tej grupy zawodowej miałem bardzo wiele 
okazji, żeby się o tym przekonać. Oczywiście 
wszędzie są ludzkie słabości, ale lekarze wete-
rynarii z racji swojego powołania są szczegól-
nie usposobieni po prostu do bycia dobrym 
człowiekiem. Ktoś, kto stara się być dobrym 
dla zwierząt, nie może być zły dla swego bliź-
niego. Taka jest po prostu natura weterynarii. 

Drodzy Studenci! Mówię o  tym, na progu 
Waszej niezwykłej przygody z  medycyną 
weterynaryjną, żebyście wiedzieli, gdzie 
szukać ideałów i  jakie są najważniejsze cele 
waszego powołania, które z  powodzeniem 
realizują wasi starsi koledzy – już lekarze. 
Bo na studia weterynaryjne, zwłaszcza tu 
w Krakowie, nie wystarczy mieć najlepszych 

Pierwsza inaguracja roku akademickiego 
2012/2013 na kierunku Weterynaria
Kraków, 4 października 2012 r. 

Uroczysta inauguracja 1 . roku Uniwersyteckiego Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR odbyła się 
w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Inaugurację poprzedziła liturgia Mszy świętej, sprawowana w Kolegiacie św. Anny. 

Homilia wygłoszona przez o. Jerzego Brusiło OFMConv 
– krajowego duszpasterza lekarzy weterynarii
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wyników maturalnych, ale trzeba mieć powo-
łanie do służby Bożemu stworzeniu. 

Do dzisiejszej, niezwykłej inauguracji 
nowego kierunku uniwersyteckiego, można 
zastosować słowa z  Ewangelii św.  Łukasza: 
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jesz-
cze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich 
po dwóch przed sobą do każdego miasta i miej-
scowości, dokąd sam przyjść zamierzał. To jest 
polecenie dla Was, młodych zafascynowanych 
medycyną weterynaryjną: Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo 
(Łk 10, 1-3) i chodzi o ogromne, niezmierzone 
żniwo służby zwierzętom i człowiekowi. Tutaj 
potrzeba każdego umysłu, każdego serca i każ-
dej pary rąk, aby jak biblijny Noe –  ratować, 
leczyć i chronić Boże stworzenie. 

Ewangelia, Dobra Nowina, jest skierowana 
do wszystkich i  można być uczniem Jezusa 
także jako lekarz weterynarii, pracownik admi-
nistracji weterynaryjnej czy ktokolwiek, komu 
zależy na dobru człowieka i dobrostanie zwie-
rząt. Dlatego dzisiaj Chrystus wybiera także 
tych 60 uczniów – studentów I roku – i posyła 
ich na żniwo weterynaryjne. 

To nie jest przypadkowy wybór, to jest 
powołanie. Tu nie chodzi tylko o  wykony-
wanie czynności zawodowych, to jest także 
powołanie nadprzyrodzone, które w różnym 
stopniu dotyczy każdego człowieka. Cho-
dzi nie tylko o zewnętrzne, medyczne zdol-
ności i  umiejętności, ale także o  wezwanie 
przez Boga do osobistej doskonałości, do 
pracy nad sobą i  do zdobywania życiowej 
mądrości. Inaczej mówiąc, w  naszych cza-
sach bardzo ważne jest, żeby nie przekreślać 
znaczenia wiary w ewolucji nauki i wartości 
duchowych w doskonaleniu zawodowym, ale 
łączyć naukowe, zaawansowane technologie 
ze sferą ducha, świata nadprzyrodzonego. 
Tylko wtedy będziemy doświadczać pełnego 
rozwoju. 

Pokazuje to przykład świętych opieku-
nów zwierząt, św. Franciszka z Asyżu, patrona 
ekologów, którego dziś wspominamy w litur-
gii i św. Rocha, patrona polskich lekarzy wete-
rynarii. Nie zostaliby świętymi, gdyby nie 
wrażliwość dla Bożego stworzenia i nie zosta-
liby naszymi patronami, gdyby nie osobista 
świętość, miłość Boga i  bliźniego. Oni już 
dawno zrozumieli, jaki jest sens tego świata 

i  potrafi li łączyć wartości ludzkie z  ewan-
gelicznymi. Niech zatem w  duchu francisz-
kańskim, w święto św. Franciszka i w duchu 
akademickim, przy Konfesji św. Jana z Kęt, za 
wstawiennictwem św.  Rocha, rozpoczynają 
się pełne studia weterynaryjne w królewskim 
i papieskim Krakowie. 

Władze rektorskie obu uczelni. Od lewej: prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor UJ (2005–2012), prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor UJ 
ds. Dydaktyki, JM Rektor UR – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – Rektor UR (2005–2012)

Portret błogosławionego Jana Pawła II
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Dr hab. Tadeusz Wijaszka, prof. UR wita zebranych Gości

Wystąpienie dr. hab. Tadeusza Wijaszki, prof. UR 
– kierownika Studium Medycyny Weterynaryjnej 
UJ-UR

Magnifi cencje, 
Szanowni Państwo

W  tej wyjątkowej chwili, inauguracji 
nowego – pierwszego roku studiów na 
Międzyuczelnianym Kierunku Studiów 
na Weterynarii, serdecznie witam wszyst-
kich Państwa, a szczególnie zwracam się do 
naszych studentów. Pozwólcie jednak, że 
zgodnie z akademickim zwyczajem powitam 
wpierw władze Uczelni. Witam serdecznie 
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego – 
prof. dr. hab. Włodzimierza Sady i  prof. 
dr. hab. Andrzeja Manię – Prorektora 
ds. Dydaktyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jest to chwila wyjątkowa, gdyż po 
raz pierwszy w  tych szacownych murach, 
najstarszego polskiego uniwersytetu otwie-
ramy nowy kierunek studiów – Weterynarię. 
Dzisiejsze święto zawdzięczany determi-
nacji dwóch poprzednich rektorów naszych 
uniwersytetów, profesorów Karola Musioła 
i Janusza Żmiji. 

Chcę powiedzieć, że weterynaria nie 
zjawia się po raz pierwszy na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Była ona obecna pod róż-
nymi postaciami, katedr, zakładów oraz 
Instytutu Weterynarii. Należy w  tym miej-
scu przypomnieć, że dokładnie 80 lat temu 
rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego był 
profesor Julian Nowak – lekarz medycyny 
i  lekarz weterynarii. Był on także, w  latach 
1922-1923, premierem rządu odradzają-
cej się Rzeczypospolitej. Mamy więc bardzo 
dobrego patrona dla tej naszej uroczystości 
i dla całego kierunku. 

Jak w homilii zauważył ojciec Jerzy Bru-
siło współczesna weterynaria powstała 250 
lat temu. My, w Krakowie, nawiązujemy do 
tej wspaniałej tradycji i rozpoczynamy nową 
kartę historii. W tym kontekście serdecznie 
gratuluję studentom rozpoczynającym dziś 
nowy rok akademicki w Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej i  życzę przyjemnego stu-
diowania w  Stołeczno-Królewskim Mieście 
Krakowie. 

Historia z  Arką Noego z  dzisiejszej litur-
gii słowa kończy się następująco: «Spośród 
wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po 
parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą 
od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła 
i zwierząt pełzających po ziemi po parze; nie-
chaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. A  ty 
nabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, 
co nadaje się do jedzenia – i zgromadź u sie-
bie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę 
dla zwierząt». I Noe wykonał wszystko tak, jak 
Bóg polecił mu uczynić. (Rdz 6, 20-22) 

Życzę wszystkim, którzy rozpoczynają 
studia weterynaryjne w  Krakowie, profe-
sorom i  pracownikom Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia nowego kierunku, aby jak biblijny Noe 
spełnili swój obowiązek, swoją misję, swoje 
powołanie. 

Życzę wszystkim twórcom, organiza-
torom i  pasjonatom nowego wymiaru 
krakowskiej weterynarii, aby przetrwali 
wszystkie przeciwności, burze i  potopy, aby 
mocna, niezatapialna arka Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej, 
prowadziła bezpiecznie ludzi i  poddane ich 
trosce zwierzęta do celu, jaki wytyczy w przy-
szłości sam Pan Bóg. 

Nieprzypadkowo, jak się wydaje, 
powstawanie Międzyuczelnianego Kie-
runku Weterynaria zbiegło się z  jubile-
uszem 250-lecia światowej weterynarii, 
dlatego gdy już mamy w  Krakowie Cen-
trum Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i  Uniwersytetu 
Rolniczego, zróbmy wszystko, by nowy kie-
runek był jednym z  najlepszych ośrodków 
nie tylko dydaktycznych, ale i naukowych, 
żeby prowadzone na najwyższym poziomie 
studia i badania służyły Bożemu stworzeniu 
w Polsce i na świecie, nie tylko w trudnych 
czasach kryzysu, ale żeby Uniwersyteckie 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej słu-
żyło ludziom i  zwierzętom przynajmniej 
przez następne 250 lat…

Proszę o  to naszych dzisiejszych patro-
nów św.  Franciszka z  Asyżu, św.  Jana z  Kęt 
i św. Rocha z Montpellier. Amen. 
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Wystąpienie 
JM Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego 
– prof. dr. hab. inż.
Włodzimierza Sady 

Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Mani 
– Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Dydaktyki 

Szanowni Goś cie

Mam świadomość, że wszyscy ci, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością, z  dużym 
zaciekawianiem patrzą na pomysł, który biorąc 
pod uwagę tradycje akademickiego świata 
niewykazującego imponującej tendencji 
do jednoczenia, zauważyli, że my to zjed-
noczenie osiągnęliśmy stosunkowo szybko. 
Chcę zaznaczyć, że z  racji historycznych, 
nasze dwa uniwersytety mają szczególny przy-
wilej organizowania wspólnych przedsięwzięć 
naukowo-badawczych. Proszę mi pozwolić, 
że zwrócę się teraz do studentów. Wybór 
tego kierunku, był przejawem Waszej wielkiej 
odwagi. Jestem głęboko przekonany, że jeste-
ście najlepszymi z najlepszych, świadczą o tym 
wyniki rekrutacji. O jeden indeks ubiegało się 
16 kandydatów. Macie Państwo względem nas 
określone oczekiwania, lecz chcę podkreślić, że 
i my będziemy od Was wymagać. Proszę byście 
byli aktywnymi uczestnikami procesu dydak-
tycznego i dzielili się z nami swoimi obserwa-
cjami. Potrzebujemy wniosków dotyczących 
funkcjonowania kierunku opartego o współ-
pracę dwóch uczelni. Chcę abyście mieli także 
świadomość, że my nie damy Wam wiedzy 

na całe życie. Jeżeli po zakończeniu studiów 
dojdziecie do wniosku, że możecie już zamknąć 
klapki i niczego się już nie uczyć, to znaczy że 
przegraliście i nie macie co marzyć o karierze 
zawodowej. Nie ma na świecie uniwersy-
tetu, który by dawał wiedzę, która wystarczy 
na całe życie. Kierunek Weterynaria to nie 
tylko proces dydaktyczny, w którym będziecie 
Państwo uczestniczyć, ale wielki plan rozwoju 
badań naukowych w tej dziedzinie. My, jako 
przedstawiciele władz, jesteśmy przekonani, 
że Centrum będzie wiodącym ośrodkiem 
naukowym i, że nie jest to wyłącznie projekt 
dydaktyczny. Nie ma takiego kierunku na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, ani na Uniwer-
sytecie Rolniczym, który ograniczałby się 
jedynie do funkcji dydaktycznej. 

W tym momencie proszę wszystkich Pań-
stwa, by towarzyszyli nam swoją dobrą radą 
i  wsparciem nie tylko dziś, ale w  każdym 
dniu. My się wcale nie pysznimy, że wiemy już 
wszystko – chociaż 3 października opracowa-
liśmy już wspólny model dyplomu. Wiemy 
jakie muszą być elementy dydaktyki, wyobra-
żamy sobie konieczne i pożyteczne kierunki 
badań i mamy świadomość, że naszej wiedzy 
nie wystarczy nam na całe życie. 

 Szanowni Państwo

Dzisiejszy dzień jest szczególnie uroczysty. 
W tej pięknej sali są wśród nas dwaj rektorzy 
poprzednich kadencji – profesorowie Karol 
Musioł i  Janusz Żmija. Cieszę się również 
z obecności profesorów Tadeusza Wijaszki 
i  Jerzego Niedziółki. Mam pełną świado-
mość, że bez determinacji tych osób nie 
byłoby dzisiejszej uroczystości. Ich postawa 
i  wizja powołania kierunku Weterynaria, 
spotkała się z  pełną akceptacją i  zrozumie-
niem ze strony władz, zarówno centralnych 
jak i  wojewódzkich. W  tym gronie należy 
wymienić Dorotę Niedzielę – posłankę na 
Sejm RP, Marka Sowę – marszałka woje-
wództwa małopolskiego, Wojciecha Kozaka 
– wicemarszałka województwa małopol-
skiego. Wszystkim osobom, a wiem jak wiele 
ich było, zaangażowanym w  realizację tego 
marzenia serdecznie dziękuję. Wspominam 
o tym, gdyż chcę przez to pokazać młodzieży, 
że wszelkie trudności należy przezwyciężać, 
że nie można się zniechęcać, czy poddawać. 

Szanowni Studenci, pewną trudnością, 
z jaką będziecie musieli się zmierzyć jest brak 
jednego lokalu, w  którym prowadzone będą 
zajęcia. Mogę Was jednak zapewnić, że wszy-
scy profesorowie układając plan zajęć, starali 
się zrobić to tak, by dzięki zblokowaniu, ogra-
niczyć do minimum konieczność przemiesz-
czania się po Krakowie. Jestem przekonany, że 
sukcesywnie warunki lokalowe będą się popra-
wiać. Mamy promesę marszałka, że odpowied-
nie fundusze będą zabezpieczone, by urządzić 
nowoczesny kompleks obiektów, konieczny do 
kształcenia na kierunku Weterynaria. Gratu-
luję Wam, droga młodzieży, wyboru kierunku, 
przejścia przez sito kwalifi kacyjne i  życzę, 
by po 11 semestrach, wszyscy mogli odebrać 
dyplom ukończenia tych elitarnych studiów. Prof. dr. hab. Andrzej Mania w czasie wystąpienia
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Magnifi cencje,
Panie Marszałku,
Parlamentarzyści,
Dostojni Goście,
Szanowni Studenci

W dniu dzisiejszym, tutaj w Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wszyscy jesteśmy 
świadkami historycznego wydarzenia, czyli 
pierwszej inauguracji roku akademickiego 
na Międzyuczelnianym Kierunku Studiów 
Weterynaria. Kierunku powołanego w  struk-
turze dwóch uczelni. Jest to również histo-
ryczne wydarzenie w  Stołeczno-Królewskim 
Mieście Krakowie. To właśnie dzisiaj speł-
niły się marzenia wielu wybitnych profesorów 
i  doktorów weterynarii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Uniwersytetu Rolniczego, o utwo-
rzeniu szkoły weterynaryjnej w  Krakowie. 
W aktach Uniwersytetu Jagiellońskiego spoty-
kamy wzmiankę o  katedrze weterynarii już 
w  1803  r., kiedy to profesor Paweł Adami 
został mianowany profesorem weterynarii, 
a swoją działalność dydaktyczną rozpoczął już 
rok później. Profesor ten wykładał po łacinie, 
dlatego konieczne było zatrudnienie adiunkta, 
który mógłby prowadzić wykłady w  języku 
polskim. Tym adiunktem i  następcą profe-
sora Adamiego był doktor weterynarii Adam 
Rudnicki, który doktoryzował się w Wiedniu 
w  1808  r. Katedra Weterynarii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego przetrwała na Wydziale 
Lekarskim, z  przerwami aż do roku 1936. 
Wcześniej, bo w roku 1862, na Studium Rolni-
czym, zalążku późniejszego Wydziału Rolni-
czego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie 
Uniwersytetu Rolniczego, wykłady z  zakresu 
weterynarii prowadził profesor dr Skobel, 
który przedłożył Wydziałowi Lekarskiemu 
UJ plan urządzenia szkoły weterynaryjnej 
w Krakowie. Wybitnym wykładowcą z zakresu 
weterynarii był też profesor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Wawrzyniec Domański, 
który zgłosił wniosek powołania w Krakowie 
szkoły weterynaryjnej. Mając na uwadze 
zdrowie zwierząt, ludzi i  bezpieczeństwo 
żywności, podobną potrzebę widziało też wielu 
innych profesorów i doktorów nauk weteryna-
ryjnych UJ. Ostatnim kierownikiem Katedry 
Weterynarii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
był, wspomniany już dzisiaj, profesor Julian 
Ignacy Nowak, Dziekan Wydziału Lekar-
skiego UJ, rektor tej uczelni w roku 1921. 31 
lipca 1922 r. nie przyjął ponownego wyboru na 
rektora, gdyż na wniosek naczelnika państwa 
Józefa Piłsudskiego, objął urząd premiera. 
Również w  strukturach naszej uczelni rolni-
czej było wielu profesorów weterynarii. Chcę 
w  tym miejscu wspomnieć tych zmarłych: 
Zygmunta Ewy, Władysława Bielańskiego, 
Tomasza Marka Janowskiego, doc. Witolda 
Lutnickiego, ale także tych żyjących: Stefana 
Wierzbowskiego, Andrzeja Ślebodziń-
skiego, Mariana Tischnera, Edwarda Wierz-
chosia, Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, 
Adama Okólskiego, Olgę Szeleszczuk, 
Hannę Lutnicką, Jerzego Niedziółkę. Były 
i są to osoby, które czuły ducha weterynarii. Tak 
więc dzisiaj połączyły się te więzi dwóch uniwer-
sytetów i spełniły się wielkie marzenia, o powo-
łaniu w  Krakowie szkoły weterynaryjnej. 
Nasza inauguracja przypada w  Międzynaro-
dowym Dniu Zwierząt, w  liturgiczne wspo-
mnienie św.  Franciszka z  Asyżu i  św.  Rocha, 
patronów zwierząt. Nie ma lepszych okolicz-
ności sprzyjających temu, aby nasze między-
uczelniane przedsięwzięcie się powiodło. 
Dlatego składam wyrazy uznania dwóm 
rektorom naszych Uniwersytetów poprzed-
niej kadencji, profesorom Karolowi Musio-
łowi i Januszowi Żmiji, że podjęli inicjatywę 
utworzenia kierunku Weterynaria w Krakowie. 
Zamierzenie to wsparło wielu profesorów 
i  dzięki temu zmieniło się ono w  realność. 

Chcę podkreślić również, że tę inicjatywę, jako 
pierwszy, podjął obecny tu z  nami profesor 
Edward Wierzchoś, a  z  czasem powstał 
zespół, w skład którego weszli profesorowie: 
Barbara Bilińska, Janusz Marcinkiewicz, 
Jerzy Walocha, Tadeusz Wijaszka, i mówiący 
te słowa. 

Szanowni Studenci 
Radość z dzisiejszego dnia inauguracji roku aka-
demickiego jest dwustronna. Dla Was, kole-
żanki i  koledzy, to nowy etap w  życiu. Przez 
11 semestrów będziecie cząstką społeczności 
akademickiej Krakowa, ze wszystkimi należ-
nymi wam przywilejami i  obowiązkami. Dla 
nas pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Rolniczego ta radość wiąże się z nadzieją, że 
kierunek studiów, który został przez Państwa 
wybrany i  zawód, który pragniecie zdobyć, 
nie jest decyzją przypadkową, ale przemyślaną 
i  wypływającą z  umiłowania do zwierząt, jak 
i  z  troski o  bezpieczną żywność, co w  konse-
kwencji przekłada się na zdrowie ludzi. Pamię-
tajcie, że zawód, który chcecie zdobyć, bez 
względu na sytuację polityczną, czy gospodar-
czą ma prawo bytu, ponieważ służy ochronie 
zdrowia zwierząt i ludzi. Wierzę, że blisko 650-
letni akademicki Kraków, porwie Was swoją 
młodością, urodą, ale także tradycją wytężonej 
pracy w  zdobywaniu wiedzy. Kończąc, życzę 
wszystkim Państwu miłego pobytu w  Sto-
łeczno-Królewskim Mieście Krakowie, samych 
sympatycznych kontaktów z nauczycielami aka-
demickimi, zaś najgorętszym moim życzeniem, 
jest drodzy studenci, abyśmy za 11 semestrów 
– to już będzie rok akademicki 2017/2018, 
w tym samym gronie spotkali się na uroczystym 
rozdawaniu dyplomów lekarza weterynarii. 

Szanowni Państwo, rok akademicki 
2012/2013 na Międzyuczelnianym Kierunku 
Studiów Weterynaria uważam za otwarty. 

 Wystąpienie prof. dr. hab. lek. wet. Jerzego Niedzółki 
– przewodniczącego Rady Kierunku Weterynaria 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
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Szanowni Goście, 
Drodzy Studenci

Zapamiętajcie, że ta aula jest używana na 
najważniejsze wydarzenia, jakie mają miejsce 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. To nie jest 
tak, że wszystko, co ktoś sobie wymyśli, 
może się tu odbyć. Zatem proszę Was, 
doceńcie wagę, jaką my przykładamy do tego 
co powstało. 

Jak popatrzycie na portrety na tej sali, to 
dostrzeżecie, że te postaci patrzą na Was 
przyjaźnie, że są z  Was dumni. Popatrz-
cie jednak na jeden wyjątkowy portret 
– Ojca Świętego Jana Pawła II, a dokład-
niej na jego dłonie. Zauważycie, że każdy 
w te dłonie może włożyć, to co dla niego 
jest najcenniejsze: świat, ludzi i wszystko 
co żyje. Wy też, jako przyszli lekarze wete-
rynarii, macie mieć tak ułożone dłonie, 
gdyż tak właśnie lekarze mają podchodzić 
do każdej żywej istoty. Życzę Wam mądro-
ści, wyobraźni i tej czułości, która jest tak 
ważna w tym pięknym zawodzie. Nie, nie 
w  zawodzie, lecz powołaniu. Życzę Wam 
jeszcze fajnych studiów. Musicie jed-
nak mieć świadomość, że nic nie będzie 
w waszych studiach i karierze zawodowej 
rutynowe. To wy będziecie tymi pierw-
szymi, którzy utorują drogę następnym 
pokoleniom. Proszę Was zatem, zróbcie 
to dobrze i nie zapominajcie o tak ważnej 
życzliwości i uśmiechu. 

Szanowni Państwo

Idea utworzenia tego kierunku nie powstała 
na Uniwersytecie Rolniczym, idea wyszła 
z  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie 
na naszym Uniwersytecie trwały konsul-
tacje, czy możemy włączyć się w ten pomysł. 
Od samego początku mieliśmy świadomość, 
że to będzie bardzo kosztowny kierunek, 
i że Uniwersytet Rolniczy nie podoła sam, 
że potrzebna będzie pomoc. Wiedziałem 
jednak, że wspólnie z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim, sprostamy temu zadaniu. Chcę się 
z  Państwem podzielić pewnym osobistym 
wspomnieniem. Gdy myśleliśmy o  powo-
łaniu tego kierunku odbierałem mnóstwo 
maili, w których młodzi ludzie pytali mnie 
– jako rektora Uniwersytetu Rolniczego, 
dlaczego w  Krakowie nie mogą studiować 
weterynarii. Pamiętam zwłaszcza jedną 

korespondencję: Panie Rektorze mam na 
imię Tomek, mam 15 lat, chcę studiować 
weterynarię, czy koniecznie muszę wyjeżdżać 
z  Krakowa? Także, gdy jeździłem w  teren, 
pytania o  ten kierunek studiów pojawiały 
się bardzo często. Dlatego zdecydowa-
liśmy, wspólnie w  Uniwersytetem Jagiel-
lońskim, na jego uruchomienie i  wspólne 
prowadzenie badań. Chcę zaznaczyć, że od 
wielu już lat na Bielanach nasi pracownicy 
naukowi prowadzą badania i  tam właśnie 
budujemy nowoczesne centrum, gdzie 
lekarze weterynarii, lekarze medycyny, ale 
także zootechnicy i specjaliści od fi zjologii 
zwierząt, będą prowadzić wspólne badania. 
Wiem, że to wzmocni nie tylko krakowskie 
środowisko akademickie, ale też nasze obie 
Uczelnie. Kończąc chcę jeszcze zwrócić 
się do Rektora Musioła: Karol myślę, że 
dopięliśmy swego.  

Wystąpienie 
prof. dr. hab. 
Karola Musioła 
– Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
(2005-2012), inicjatora 
powołania kierunku

Wystąpienie prof. dr. hab. Janusza Żmiji 
– Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
(2005-2012), inicjatora powołania kierunku

Prof. dr hab. Janusz Żmija w trakcie wystąpienia
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Szanowni Państwo

Ze względu na ramy czasowe, mój wykład 
będzie miał formę skrótową i będzie ogni-
skował się wokół spraw najważniejszych. 
Proszę mi pozwolić, że najpierw zwrócę się 
do studentów. Po skończonych studiach, 
uzyskacie tytuł lekarza weterynarii i będzie 
was obowiązywał Kodeks etyki zawodowej, 
w  którym czytamy: Powołaniem lekarza 
weterynarii jest dbałość o  zdrowie zwierząt 
oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicz-
nego i środowiska. Celem nadrzędnym wszyst-
kich jego działań jest zawsze dobro człowieka 
w  myśl dewizy: „Sanitas animalium pro 
salute homini” – czyli przez zdrowie zwie-
rząt do zdrowia ludzi. Chcę także powie-
dzieć, że zawód lekarz weterynarii – to 
brzmi dumnie, że jest on wyjątkowy, gdyż 
skupia w  sobie wiele innych profesji. To 
zawód zaufania publicznego, w którym spra-
wować będziecie Państwo pieczę nad zdro-
wiem i życiem ludzi. Pokarmem człowieka 
jest bowiem żywność, którą my dziś badamy 
i  nadzorujemy, a  z  czym Wy będziecie 
mieć do czynienia w  przyszłości. Często 
możemy usłyszeć, że to zawód medyka jest 
najważniejszy – otóż nie. Ważniejszy jest 
lekarz weterynarii, albowiem to jego dzia-
łania leżą u  podstaw zapewnienia zdrowia 
ludzi, a ewentualne jego błędy mają wpływ 
na zdrowie publiczne. My – pracow-
nicy Inspekcji Weterynaryjnej to wiemy 
i  czujemy na sobie brzemię odpowiedzial-
ności. Słyszeliście Państwo z  pewnością 
o głośnych sytuacjach kryzysowych związa-
nych z aferą dioksynową, czy bakterią Coli 
– te sytuacje powodowane były uchybie-
niami i błędami, które występowały głównie 
w  nadzorze właścicielskim i  doprowadziły 
do śmierci wielu osób. Z podobną sytuacją 

mieliśmy do czynienia w  2001  r. w  Wiel-
kiej Brytanii podczas epidemii pryszczycy. 
Tam tragiczne żniwo zebrał zbieg wielu 
czynników, a  szczególnie niedoświad-
czenie kadry weterynaryjnej i  mała liczba 
specjalistów. W tym czasie w całej Wielkiej 
Brytanii było około 236 lekarzy weterynarii 
inspekcji weterynaryjnej. Tak mała liczba 
specjalistów nie była w stanie dostatecznie 
opanować sytuacji. 

Teraz chciałbym przybliżyć Państwu 
historię Inspekcji Weterynaryjnej. Została 
ona powołana w  Sylwestra, 93 lata temu. 
Naczelnik państwa – Józef Piłsudski, nim 
jeszcze wybrał się na bal sylwestrowy, pod-
pisał 31 grudnia 1918 r. dekret o wyłączeniu 
Inspekcji Weterynaryjnej spod jurysdykcji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji i  przypisaniu jej do Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Rozwiąza-
nie to trwa do dziś. W wyniku tych reform 
stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii 
objął gen. Michał Dowbor i to on doprowa-
dził do powołania powiatowych i wojewódz-
kich inspektoratów weterynarii. Pierwszym 
poważnym zadaniem, przed jakim stanęła 
ta służba, było opanowanie skutków nawały 
bolszewickiej, która ciągnęła na Europę. 
Wraz z  wojskiem przemieszczały się liczne 
choroby zakaźne, w  tym księgosusz. Była 
to choroba powodująca całkowitą śmier-
telność bydła. Niewyobrażalnym wysił-
kiem i nakładem pracy w 1922 r., księgosusz 
został całkowicie wyparty poza granice pań-
stwa polskiego, a w 2010 r. Światowa Orga-
nizacja ds. Zdrowia Zwierząt ogłosiła, że 
ta jednostka chorobowa została całkowicie 
wyeliminowana. Wielka w tym zasługa pol-
skiej służby weterynaryjnej, z której możemy 
być dumni. To nie jedyny powód do dumy. 
To Polska była twórcą i  jednym z 24 człon-

ków założycieli Światowej Organizacji ds. 
Zdrowia Zwierząt, która została powołana 
25 stycznia 1924  r. Polska weterynaria ma 
również ogromne zasługi w zwalczaniu epi-
demii odzwierzęcych. Już w okresie między-
wojennym służby podjęły walkę z  gruźlicą 
wymienia i z gruźlicą otwartą. Trzeba zazna-
czyć, że pod tym względem byliśmy liderami 
w  skali świata. Również w  okresie okupa-
cji hitlerowskiej polskie służby weteryna-
ryjne działały bardzo sprawnie. Badaniami 
objęte były nie tylko przymusowe kontyn-
genty, lecz także nielegalny ubój, który 
przecież trafi ał na stoły walczących z  oku-
pantem Polaków. W  1945  r. to właśnie 
Polacy stworzyli podwaliny pod powołanie 
Inspekcji Weterynaryjnej, chroniącej zdro-
wie zwierząt i  ludzi. W  tym samym roku 
w maju, w Paryżu, miała miejsce sesja Świa-
towej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, 
poświęcona wypracowaniu jednolitych 
standardów ochrony zdrowia publicznego 

„Ochrona zdrowia publicznego w pracach Inspekcji Weterynaryjnej” 
– wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr. Janusza Związka 
– Głównego Lekarza Weter ynarii

Dr Janusz Związek w czasie wykładu 
inauguracyjnego
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i  bezpieczeństwa żywności. Uczestniczyło 
w  niej 176 lekarzy weterynarii z  całego 
świata. Ta deklaracja została też przyjęta 
przez Komisję Europejską. 

W  tym miejscu zasadnym jest przed-
stawienie definicji zdrowia publicznego. 
Otóż jest to dziedzina zajmująca się zdro-
wiem na poziomie populacji ludzkiej, zapo-
bieganiem chorobom, przedłużaniem życia, 

promowaniem zdrowia i  aktywności fi zycz-
nej, działaniem na rzecz środowiska, kon-
trolą chorób zakaźnych i  oświatą. Defi nicja 
ta jest kolejnym potwierdzeniem zasady, że 
aby eliminować choroby wśród ludzi, musi 
być spełnionych wiele przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa żywności. Dziś kwestia 
bezpieczeństwa żywności ma charakter glo-
balny, gdyż poprzez możliwości przemiesz-

czania się w  krótkim czasie na ogromne 
odległości, ludzie mogą błyskawicznie roz-
przestrzeniać groźne choroby i  patogeny, 
również obrót żywnością ma charakter glo-
balny. Koniczne jest, więc asygnowanie 
coraz większych środków na zabezpieczenia. 
W tym roku Polska przeznaczyła ponad pięć 
razy więcej pieniędzy na ten cel niż jeszcze 
siedem lat temu. 

W  przyszłości, drodzy studenci, czeka 
Was ciężka praca – praca u  podstaw, praca 
niekiedy niewdzięczna, ale niezmiernie 
satysfakcjonująca. Zauważcie, że o  wetery-
narii w  mediach mówi się głównie wtedy, 
gdy wybucha jakaś afera, a  to z  proszkiem 
jajecznym, a to z solą wypadową, a to z tak 
zwaną świńską grypą. Wówczas jest głośno, 
lecz nikt nie mówi o  naszych codziennych 
staraniach, np. w  walce ze wścieklizną, czy 
innymi chorobami. Nie wolno się tym zra-
żać, trzeba zawsze robić swoje. 

Konkludując, chcę powiedzieć, że bez-
pieczeństwo żywności równa się zdrowiu 
publicznemu, a  chcąc to zdrowie chronić 
potrzeba świetnej kadry, nakładów pienięż-
nych i jeszcze jednego – pasji i powołania do 
zawodu, który się wykonuje. Tego Wam sza-
nowni studenci życzę. 

Studenci Weterynarii w czasie ślubowania

JM Rektor UR – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady dokonuje aktu immatrykulacji
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Wystąpienie 
Marka Sowy 
– marszałka 
województwa 
małopolskiego

Magnifi cencje Rektorzy,
Szanowni P aństwo

Jestem zaszczycony, że mogę w  tym 
pięknym momencie być z  Wami. Co 
prawda pierwsza strona historii Między-
uczelnianego Kierunku Weterynaria 
została już zapisana, jednak mogliśmy 
się przekonać, że pisanie kolejnych stron 
nie będzie wcale takie proste, bowiem 
przed nami są spore wyzwania. Zdaję 
sobie sprawę, że spore oczekiwania są 
skierowane do samorządu województwa 
małopolskiego, ale mogę z  pełnym prze-
konaniem stwierdzić, że podołamy temu 
przedsięwzięciu – co do tego nie mam 
wątpliwości. Jak obserwowałem przez 
ostatnie dwa lata ogromną determinację 
rektorów i  wszystkich osób zaangażowa-
nych w ten projekt, to od samego początku 
było widać, że to po prostu musi się udać. 
Być może już w  nowym obiekcie, za pięć 
i  pół roku, będziemy świętować pierwsze 
zakończenie studiów. 

Państwu Studentom życzę, aby ta praca, 
którą po zakończeniu studiów będzie-
cie wykonywać była dla Was połączeniem 
dobrego zawodu, ale i pasji życiowej, gdyż 
tego powołania nie sposób realizować roz-
dzielając te dwie sfery. Życzę Wam również 
wspaniałych osiągnięć naukowych, byście 
w  przyszłości byli cenionymi lekarzami 
weterynarii. 

Studia ukończył w  1972  r. na Wydziale 
Ogrodniczym AR w  Krakowie. Stopień 
doktora nauk rolniczych uzyskał na tym 
samym Wydziale w roku 1977. W 1987 r. habi-
litował się z zakresu ogrodnictwa, a w 1996 r. 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych. Po ukończeniu studiów rozpo-
czął pracę na Wydziale Ogrodniczym AR 
w Krakowie. W latach 1992-1996 był kierow-
nikiem zakładu, a  od 1996  r. jest kierow-
nikiem Katedry Uprawy Roli i  Nawożenia 
Roślin Ogrodniczych. W  latach 2002-2005 
pełnił funkcję dziekana Wydziału Ogrod-
niczego, po czym objął stanowisko Prorek-
tora ds. Dydaktycznych i Studenckich, które 
sprawował do września 2012  r. Jego główne 
zainteresowania naukowe skupiają się wokół 
zagadnień związanych z technologią uprawy, 
nawożenia i  żywienia mineralnego roślin 
oraz produkcją warzyw o  wysokiej wartości 
odżywczej i biologicznej. Dorobek naukowy 

liczy ponad 330 pozycji. 132 oryginalne prace 
twórcze, 1 patent i 1 wzór użytkowy, 82 prace 
opublikowane w  materiałach konferencyj-
nych i 18 instrukcji wdrożeniowych. 

– Jako rektor chcę nadal dążyć do pod-
niesienia prestiżu naszej Uczelni. W  tym 
celu widzę konieczność wprowadzenia nau-
czania w języku angielskim, na początku na 
kilku kierunkach. Drugim priorytetem jest 
zwiększenie poziomu praktycznych umiejęt-
ności absolwentów. Aby to zadanie zrealizo-
wać, mam zamiar powołać na wydziałach 
specjalne konwenty, składające się z  przed-
stawicieli samorządu terytorialnego, świata 
biznesu i  uczonych, które będą wskazywać 
nam obszary tej współpracy. Trzecim zada-
niem, jakie sobie stawiam jest, zwiększenie 
udziału naszego uniwersytetu w  rozwiązy-
waniu problemów węzłowych, czyli takich 
działań, które dla gospodarki krajowej 
i europejskiej mają kluczowe znaczenie. 

Nowe Władze Uczelni
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
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Dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. UR
Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich

Od 2007  r. jest doktorem habilitowanym 
nauk rolniczych w  dyscyplinie inżynieria 
rolnicza. Od 1 maja 2011 r. jest zatrudniony 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w  Instytucie Inżynierii Rolniczej i  Infor-
matyki UR w  Krakowie, pełniąc funkcję 
kierownika Zakładu Organizacji Produkcji 
i  Informatyki Stosowanej. Był sekretarzem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Inżynierii Rolniczej ostatniej kadencji, 
a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Zastosowań Infor-
matyki w  Rolnictwie, Gospodarce Leśnej 
i Żywnościowej POLSITA. 

– Jako prorektor ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich będę stawiał na jakość kształcenia, 
rozwój naukowy studentów oraz partnerstwo 
student-nauczyciel. Młodzież to kapitał ludzki, 
w  który należy inwestować. Obszar zaintere-
sowań poza naukowych to głównie muzyka 
fi lmowa. Lubię letnie i jesienne wyprawy w pol-
skie góry i  piłkę ręczną. Do takiego czynnego 
udziału w  sekcjach sportowych będę zachęcał 
studentów. Mens sana in corpore sano. 

Prorektorzy UR 
na kadencję 2012-2016
Prof. dr hab. inż. 
Florian Gambuś
Prorektor ds. Organizacji Uczelni 
i Współpracy z Gospodarką

Od 1999  r. jest profesorem nauk rolni-
czych, od 2008 r. zatrudnionym na stano-
wisku profesora zwyczajnego. Kierując 
Katedrą Chemii Rolnej i  Środowiskowej, 
zajmuje się głównie chemicznymi skaże-
niami środowiska i  analityką chemiczną. 
Jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa 
i  Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk 
oraz Komisji Rolnictwa PAU. Aktywnie 
wspiera działalność wydawniczą, jako 
członek Rady Programowej Electronic 
Journal of Polish Agricultural Universities 
i  Acta Scientiarum Polonorum oraz kole-
gium redakcyjnego miesięcznika AURA 
zajmującego się zagadnieniami ochrony 
środowiska. 

– Jako prorektor ds. Organizacji 
Uczelni i Współpracy z Gospodarką chciał-
bym umacniać więzi pracowników z  Alma 
Mater oraz skonsolidować i  rozszerzyć 
informatyzację Uczelni we wszystkich 
obszarach jej aktywności. Prywatnie lubię 
majsterkować i chciałbym mieć więcej czasu 
na czytanie książek. 

Dr hab. inż. 
Stanisław Małek, prof. UR
Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej

Jest doktorem habilitowanym nauk leśnych 
w  zakresie ekologii lasu, specjalizuje się we 
wpływie immisji przemysłowych na lasy, 
zintegrowanym monitoringu ekologicznym, 
obiegach biogeochemicznych w małych zlew-
niach leśnych i rewitalizacją zdegradowanych 
siedlisk świerczyn górskich. Całe swoje życie 
zawodowe związał z  Wydziałem Leśnym 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie 
pracuje od 1989 r. Za osiągnięcia naukowe 
był wielokrotnie nagradzany nagrodami 
Rektora oraz uzyskał Nagrodę Zespołową 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i  Leśnictwa za wybitne osiąg-
nięcia twórcze w dziedzinie ochrony środo-
wiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa 
i ochrony przyrody. 

– Moim najważniejszym zadaniem, 
jakie sobie stawiam, jest zintensyfikowanie 
współpracy międzynarodowej. Jako prorek-
tor chcę pomagać pracownikom w ich stara-
niach o  realizację zamierzeń naukowych. 
Prywatnie interesuję się muzyką klasyczną 
i narciarstwem. 
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Prof. dr hab. inż. 
Andrzej Lepiarczyk
Dziekan Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego

Jest profesorem tytularnym od 2011  r., 
doktorem habilitowanym nauk rolniczych 
w zakresie agronomii – uprawy roli i roślin od 
2000 r. Główne kierunki działalności naukowej 
to m.in. badania płodozmianowe, proekolo-
giczne metody ograniczania zachwaszczenia, 
nawozowe wykorzystanie odpadów poproduk-
cyjnych, systemy rolnictwa i uprawy roli. Pracę 
w  macierzystej Uczelni rozpoczął w  1980  r., 
przechodząc kolejno wszystkie stanowiska, do 
zajmowanego obecnie profesora nadzwyczaj-
nego włącznie. Cały okres jego pracy jest zwią-
zany z Katedrą Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, 
obecnie Katedrą Agrotechniki i  Ekologii 
Rolniczej, której od 2009 r. jest kierownikiem. 

– Moim najważniejszym zadaniem, jakie 
sobie stawiam, jest utrzymanie dotychczasowej 
wysokiej pozycji naukowej wydziału oraz zin-
tensyfi kowanie współpracy z innymi wydziałami 
i instytucjami nie tylko macierzystej uczelni, ale 
w kraju i poza granicami. Chcę aktywnie współ-
pracować z  organizacjami uczelnianymi i  stu-
denckimi. Prywatnie interesuję się turystyką 
krajoznawczą, narciarstwem i motoryzacją. 

Dziekani wydziałów Uniwersytetu Rolniczego 
na kadencję 2012-2016

Prof. dr hab. inż. 
Stanisław Orzeł 
Dziekan Wydziału 
Leśnego

Pracę na Wydziale Leśnym rozpoczął w 1974 r. 
Od 1996  r. kieruje Katedrą Dendrometrii. 
Tytuł profesora nauk leśnych uzyskał w 2003 r. 
W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prodziekana 
ds. Studenckich. Jego zainteresowania naukowe 
dotyczą dendrometrii i nauki o produkcyjności 
lasu, a w szczególności: doskonalenia metod okre-
ślania miąższości i  przyrostu miąższości drzew 
i  drzewostanów, biometrycznej charakterystyki 
wzrostu i produk cyjności drzewostanów, wpływu 
czynników zewnętrznych na wzrost drzew i drze-
wostanów, oceny biomasy i produkcji roślinności 
drzewiastej. Był promotorem w trzech zakończo-
nych przewodach doktorskich. 

– W  kadencji 2008-2012 dużo uwagi 
poświęciłem na modernizację i doposażenie mate-
rialne Wydziału Leśnego oraz jego otwarcie na 
współpracę z innymi wydziałami, w tym zagra-
nicznymi. W nadchodzącej kadencji priorytetem 
mojego działania będzie dążenie do uruchomie-
nia nowego kierunku studiów oraz optymalnego 
wykorzystania zarówno ludzkiego, jak i aparatu-
rowego potencjału badawczego Wydziału. Intere-
suję się turystyką górską i majsterkowaniem. 

Prof. dr hab. inż. 
Czesław Klocek
Dziekan Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt

Doktor habilitowany nauk rolniczych 
w  zakresie zootechniki – hodowli zwierząt 
– hodowli i  chowu trzody chlewnej, stypen-
dysta Fundacji Aleksandra von Humboldta. 
Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagad-
nień interakcji między warunkami środowiska 
chowu, a  reakcjami behawioralnymi, zdro-
wotnością i produkcyjnością trzody chlewnej, 
szczególnie w  zakresie zapewnienia zwie-
rzętom właściwych gatunkowo warunków 
utrzymania spełniających wymogi dobrostanu. 
Jest autorem licznych publikacji specjalistycz-
nych z zakresu etologii stosowanej zwierząt. 

– Priorytetowym zadaniem stojącym przed 
Wydziałem jest wdrożenie systemu doskonale-
nia efektywności prowadzonych badań oraz ich 
synchronizacji z ofertą kształcenia i oczekiwa-
niami praktyki, w tym stymulacji działalności 
naukowej młodych pracowników w powiązaniu 
z poprawą jakości kształcenia studentów i dok-
torantów. W  efekcie tych działań Wydział 
powinien osiągnąć niezbędny poziom konku-
rencyjności pozwalający sprostać wyzwaniom 
rynku edukacyjnego i naukowego. 
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Prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Ostrowski
Dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Geodezji

Profesor nadzwyczajny w  dziedzinie nauk 
rolniczych. Specjalizuje się w kształtowaniu 
środowiska, melioracjach wodnych i rolnych. 
Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
drenowania gleb, nawadniania deszczow-
nianego, jakości wód powierzchniowych, 
retencji wodnej gleb, hydrochemicznych 
uwarunkowań lokalizacji zbiorników 
wodnych małej retencji. 

Za swe osiągnięcia został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi i  Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróż-
niony zespołową nagrodą II° Ministra 
Nauki Szkolnictwa Wyższego i  Techniki 
i  jedenastokrotnie nagrodą Rektora UR 
w Krakowie. 

– Pełnienie funkcji dziekana rozumiem 
jako służbę dla społeczności Wydziału, którą 
pragnę jak najlepiej realizować. Za najważ-
niejsze zadania uważam rozwój kadry nau-
kowej, pozyskiwanie środków na badania 
naukowe, podnoszenie jakości kształcenia oraz 
współpracę z  praktyką. Prywatnie uprawiam 
rekreację rowerową. 

Prof. dr hab. inż. 
Stanisław Mazur
Dziekan Wydziału 
Ogrodniczego

Jest doktorem habilitowanym nauk rolniczych 
w  zakresie ogrodnictwa – ochrony roślin, 
fitopatologii. Tytuł profesora nauk rolni-
czych uzyskał w  roku 2004. Jego zaintereso-
wania naukowe dotyczą opracowania biologii 
i  ekologii najgroźniejszych i  nowych agro-
fagów roślin uprawnych oraz koncentrują się 
na opracowaniu skutecznych i  bezpiecznych 
dla ludzi oraz środowiska metod ochrony. 

Za działalność naukową i dydaktyczną był 
wielokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora. 
Został również odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi. Jest czynnym członkiem wielu Towa-
rzystw Naukowych. 

– Za główny cel obecnej kadencji stawiam 
utrzymanie kategorii 1 przy ocenie parametry-
zacyjnej oraz zwiększenie mobilności przy stara-
niach o granty. Rozpoczęliśmy starania o powołanie 
nowego kierunku, aby z jednej strony poszerzyć ofertę 
dydaktyczną, z drugiej zaś wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom pracodawców. Pragnę również rozwi-
nąć współpracę z innymi ośrodkami ogrodniczymi 
w kraju i zagranicą. Moje zainteresowania poza-
naukowe to literatura klasyczna i historia Polski.  

Prof. dr hab. inż. 
Sławomir Kurpaska 
Dziekan Wydziału Inżynierii 
Produkcji i Energetyki

Jest profesorem nauk rolniczych, doktorem 
habilitowanym w dyscyplinie inżynieria rolnicza 
– specjalność agrofi zyka. Specjalizuje się w zagad-
nieniach modelowania procesów fizycznych 
w  systemie Gleba-Roślina-Atmosfera, proble-
mami eksploatacji urządzeń z zakresu odnawial-
nych źródeł energii, magazynowania nadwyżki 
ciepła w  akumulatorach energii oraz doświet-
lania roślin za pomocą lamp LED. Za osiągnięcia 
naukowe był wyróżniany nagrodami JM Rektora, 
odznaczony również Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Od 2008 r. pełnił funkcję prodziekana Wydziału, 
a od 2009 r. jest dyrektorem Instytutu Inżynierii 
Rolniczej i Informatyki UR. 

– Wizja rozwoju Wydziału, w  tej kaden-
cji, koncentrować się będzie wokół poszerzania kie-
runków badawczych związanych z  energetyką 
odnawialną, gospodarką odpadami, agrofi zyką, 
automatyzacją procesów w rolnictwie i rolnictwem 
precyzyjnym. Aktywność ta będzie prowadzona 
z  wydziałami Uczelni oraz innymi ośrodkami 
z kraju i zagranicy. Chcę aktywnie współpracować 
z organizacjami uczelnianymi i studenckimi. Inte-
resuję się historią, muzyką, turystyką krajoznawczą. 

Prorektorzy UR 
na kadencję 2012-2016
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Prof. dr hab. 
Teresa Fortuna
Dziekan Wydziału 
Technologii Żywności

Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii UJ, tam też uzyskała stopień doktora 
nauk chemicznych. Stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk rolniczych uzyskała 
w  Akademii Rolniczej w  Krakowie. Tytuł 
profesora nauk rolniczych otrzymała w 2001 r., 
natomiast w  2007  r. stanowisko profesora 
zwyczajnego. Od 1996  r. jest kierownikiem 
Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, a od 
2008 r. jest dziekanem Wydziału. 

Za swe osiągnięcia została odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym i  Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróż-
niona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej 
i  nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i  Techniki oraz nagrodami JM Rektora 
Akademii Rolniczej i UR w Krakowie. 

– Najważniejszym zadaniem jakie stawiam 
sobie w tej kadencji jest dalszy rozwój kadry nau-
kowej oraz podjęcie działań w celu opracowania 
projektu Centrum Dydaktyczno-Technologicznego 
i pozyskanie środków fi nansowych na jego budowę. 
Prywatnie interesuje się turystyką i fotografi ą. 

Lista Członków Senatu UR 
na pełną kadencję 2012-2016
1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor
2 Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś   Prorektor ds. Organizacji Uczelni 

i Współpracy z Gospodarką
3. Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR   Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

Miedzynarodowej
4. Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk   Dziekan WR-E
6. Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł Dziekan WL
7. Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek  Dziekan WHiBZ
8. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Dziekan WIŚiG
9. Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur Dziekan WO
10. Prof. dr hab. inż. Stanisław Kurpaska  Dziekan WIPiE
11. Prof. dr hab. Teresa Fortuna  Dziekan WTŻ
12. Prof. dr hab. inż. Teofi l Łabza  przedst. prof. WR-E
13. Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija przedst. prof. WR-E
14. Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski przedst. prof. WR-E
15. Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski przedst. prof. WL
16. Dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski przedst. prof. WL
17. Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek przedst. prof. WHiBZ
18. Dr hab. inż. Zbigniew Bonczar, prof. UR  przedst. prof. WHiBZ
19. Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz przedst. prof. WHiBZ
20. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński  przedst. prof. WIŚiG
21. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek  przedst. prof. WIŚiG
22. Dr hab. inż. Rafał Barański przedst. prof. WO
23. Dr hab. Agnieszka Sękara  przedst. prof. WO
24. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski przedst. prof. WIPiE
25. Dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR przedst. prof. WIPiE
26. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka przedst. prof. WTŻ
27. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński  przedst. prof. WTŻ
28. Dr inż. Zofi a Kmiecik-Kiszka przedst. pom. naucz. ak. WR-E
29. Dr inż. Jacek Banach  przedst. pom. naucz. ak. WL 
30. Dr inż. Piotr Niedbała przedst. pom. naucz. ak. WHiBZ 
31. Dr inż. Zbigniew Siejka przedst. pom. naucz. ak. WIŚiG
32. Dr inż. Monika Bieniasz przedst. pom. naucz. ak. WO
33. Dr inż. Anna Szeląg-Sikora przedst. pom. naucz. ak. WIPiE
34. Dr inż. Maria Walczycka przedst. pom. naucz. ak. WTŻ
35. Mgr Alicja Grzesikowska przedst. naucz. ak. jedn. ogólnoucz.
36. Dr inż. Katarzyna Znój  przedst. prac. inż.-tech. (WR-E)
37. Mgr inż. Zbigniew Zuśka przedst. prac. inż.-tech. (WIŚiG) 
38. Mgr inż. Bożena Firek przedst. prac. inż.-tech. (WTŻ)
39. Czesław Ludwikowski przedst. prac. adm.
40. Stanisław Szetner przedst. prac. Obsługi
41. Mgr inż. Elżbieta Kornalska Przewodnicząca URSD
   42. Anna Orlof  Przewodnicząca URSS
43. Aneta Tadeusz przedst. studentów WR-E
44. Tomasz Kubacki przedst. studentów WL
45. Paweł Walner przedst. studentów WHiBZ
46. Grzegorz Szymlak  przedst. studentów WO
47. Agata Duda przedst. studentów WIPiE
48. Monika Soboń przedst. studentów WTŻ
49. Kamila Zając przedst. studentów B-SM
50. Robert Łyduch przedst. studentów AK-SM

Z głosem doradczym:
51. Dr Bożena Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Głównej
52. Mgr inż. Krzysztof Ziółkowski Kanclerz
53. Mgr Jan Przeniosło  Kwestor
54. Dr inż. Józef Barszcz Przewodniczący NSZZ Solidarność
55. Dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR Przewodnicząca ZNP

Zaproszeni:
56. Mgr Ewa Weyssenhoff   Radca prawny
57.  Mgr inż. Izabella Majewska Rzecznik prasowy
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Koniec sierpnia zbiegł się z  zakończeniem 
drugiej kadencji prof. dr. hab. inż. Janusza 
Żmiji, na stanowisku Rektora Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie. Od 1 września 
urząd ten objął prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady. W tym roku 31 sierpnia wypadał 
w  piątek i  wówczas odbyło się oficjalne 
zakończenie urzędowania JM Rektora prof. 
dr. hab. inż. Janusza Żmiji i  prorektorów 
prof. dr. hab. Zenona Pijanowskiego –
Prorektora ds. Organizacji Uczelni 
i Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. 
Krystynę Koziec – Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej oraz prof. 
dr. hab. Włodzimierza Sady – Prorektora 
ds. Dydaktycznych i  Studenckich, połą-
czone z przekazaniem władzy. 

SPOTKANIE Z ADMINISTRACJĄ

W  południe 31 sierpnia, Rektor spotkał się 
z pracownikami administracji Uczelni. Spot-
kanie to było okazją do podsumowania okresu 
siedmiu lat sprawowania urzędu przez dotych-
czasowe władze. Witając gości profesor 
Żmija powiedział: – W 2005 roku podjęliśmy 
służbę na rzecz uczelni, gdyż, co wielokrot-
nie podkreślałem, naszą pracę traktowaliśmy 
jako służbę. Przez siedem lat, jako rektor wraz 
z prorektorami, kanclerzem i kwestorem stara-
liśmy się, by Uczelnia funkcjonowała dobrze, 
by o niej i o nas mówiono dobrze, dbaliśmy nie 
tylko o  poziom nauczania, lecz także o  każ-
dego z pracowników. Myślę, że podsumowaniem 
naszej służby jest fakt, że naszą Uczelnię zalicza 
się do grona wiodących ośrodków akademickich 
w kraju. Pewnym potwierdzeniem tej tezy może 

być fakt, że w 2008 roku powierzono mi stano-
wisko wiceprzewodniczącego KRASP. Jest czas 
przyjścia i  jest czas odejścia z urzędu. Ustawa 
wskazuje, że rektor może pełnić ten urząd dwie 
kadencje – uważam, że to dobry zapis. Nim 
jednak o godzinie 14 przekażę ofi cjalnie urząd 
mojemu następcy, proszę pozwolić, że serdecz-
nie podziękuję Państwu za współpracę, pomoc 
i zaangażowanie. Sukces naszego Uniwersytetu, 
jest zasługą nas wszystkich. Praca z Państwem 
to był dla mnie honor i zaszczyt. 

Po tej ofi cjalnej i wzruszającej części Rektor 
osobiście podziękował wszystkim zebranym. 
W imieniu dziekanów słowa podziękowania 
dla Rektora i Władz uczelni skierował prof. 
dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski – dzie-
kan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energe-
tyki. Powiedział: – Panie Rektorze te ostatnie 

siedem lat porównam do moich wspomnień 
żeglarskich. Cały czas mieliśmy świadomość, 
że okręt którym Pan kieruje, nie osiądzie na 
mieliźnie i  że spokojnie i  pewnie dotrzemy 
do kolejnego portu, chociaż wichry wiejące ze 
wszystkich stron chciały zatopić nasz okręt. 
Każdy z nas był spokojny, gdyż ofi cerowie, któ-
rzy byli obok Pana, Pani Prorektor Koziec, 
Panowie Prorektorzy Sady i Pijanowski, gwa-
rantowali, że czuliśmy się bezpiecznie i  za to 
serdecznie dziękujemy. 

W  imieniu najbliższych współpracow-
ników Rektora słowa podziękowania skiero-
wała mgr inż. Elżbieta Misztal – kierownik 
Biura Rektora. – Dziękujemy za te siedem lat 
współpracy. Pragnę zapewnić, że nasze drzwi 
są zawsze otwarte. Będziemy czekać z herbatą 
czarną i zieloną. Proszę o nas pamiętać, a i my 
zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci. 

Przekazanie władzy 
w Uniwersytecie Rolniczym
Kraków, 31 sierpnia 2012 r. 

Podarowana przez Biuro Rektora kronika przysporzyła wielu miłych wspomnień 
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PRZEKAZANIE WŁADZY

Chociaż formalnie kadencja Władz Uni-
wersytetu wygasała o północy 31 sierpnia, 
to ze względów praktycznych o  godzinie 
14 w Sali Senackiej miało miejsce oficjalne 
przekazanie władzy. Uczestniczyli w  nim 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Żmija 
i  prorektorzy kadencji 2008-2012: prof. 
dr hab. Zenon Pijanowski – Prorektor 
ds. Organizacji Uczelni i  Współpracy 
z  Gospodarką, prof. dr hab. Krystyna 
Koziec – Prorektor ds. Nauki i  Współ-
pracy Międzynarodowej oraz prof. dr 
hab. Włodzimierz Sady – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i  Studenckich – Rek-
tor elekt oraz prorektorzy elekci: prof. 
dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorek-
tor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy 
z  Gospodarką, dr hab. inż. Stanisław 
Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki 
i   Współprac y Międz ynarodowej 

Rektorzy dokonują formalnego przekazania dokumentów. 
Z lewej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, z prawej prof. dr hab. inż. Janusz Żmija 

Pamiątkowe zdjęcie
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oraz  prof. dr hab. inż.  Sylwester Tabor, 
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i  Studenckich. W  tym spotkaniu wzięli 
udział także mgr inż. Krzysztof Ziółkow-
ski – kanclerz UR, mgr Jan Przeniosło – 
kwestor UR i  mgr inż. Elżbieta Misztal 
– kierownik Biura Rektora. Przed podpisa-
niem dokumentów JM Rektor UR – prof. 
dr hab. inż. Janusz Żmija złożył gratula-
cje nowym Władzom, życząc im powodze-
nia i szczęścia w trudnej misji prowadzenia 
uczelni, podkreślił, że cieszy się z faktu, że 
jego następca jest osobą posiadającą duże 
doświadczenie i wiedzę z zakresu kierowa-
nia Uczelnią. Zabierając głos prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Sady – Rektor elekt 
powiedział: – W najśmielszych marzeniach 
nie myślałem, że przyjdzie mi być rektorem 
naszej Uczelni. Mam świadomość ciężaru 
odpowiedzialności, jaki spoczywa na mnie 
i  moich współpracownikach, zwłaszcza, że 
profesor Żmija wykonał wielką i wspaniałą 
pracę. Dziękuję za dotychczasową współ-
pracę Pani prorektor Krystynie Koziec i Panu 
prorektorowi Zenonowi Pijanowskiemu. Nie 
wyobrażam sobie, aby można było zrezygno-
wać z doświadczenia, jakie w zakresie kiero-
wania Uczelnią posiada Pan Rektor Żmija 
i  to o  tę pomoc proszę. Następnie kanclerz 
i  kwestor przedstawili stan finansów Uni-
wersytetu, który zebrani ocenili jako bar-
dzo dobry. Również ustępujący prorektorzy 
przedstawili swoim następcom bieżącą 
sytuację. Po tej części nastąpiło podpisa-
nie dokumentów, które oznaczało formalne 
przekazanie urzędów i władzy. 

PODZIĘKOWAĆ BOGU

Dzień wcześniej, o godzinie 16, w kościele 
pw. św. Marka celebrowana była Msza 
św.  odprawiana w  intencji prof. dr. hab. 
inż. Janusza Żmiji – Rektora Uniwersy-
tetu Rolniczego. Oprawę muzyczną zapew-
nił Chór UR. Na wejście zabrzmiał hymn 
Gaude Mater Polonia, który wprowadził 
wszystkich uczestników w  bardzo podnio-
sły nastrój. W  homilii ks.  Tomasz Koło-
dziejczyk przypomniał, licznie zebranym, 

że w  tym kościele ofi arowane były także 
Msze św. z intencji o zdrowie dla profesora 
Janusza Żmiji. Podkreślił, w  nawiązaniu 
do odczytanej Ewangelii, że każdy człowiek 
przez swoje uczciwe życie i  pracę powi-
nien być zawsze przygotowany na spotka-
nie z dobrym Ojcem. Zachęcił również do 
dziękczynienia za otrzymane do tej pory 
łaski i  wspólnie z  zebranymi prosił Boga 
o  dalsze błogosławieństwo dla pracowni-
ków i  całej społeczności Uniwersytetu. Po 
skończonej Mszy, przed kościołem chór 
wyśpiewał profesorowi Żmiji dedykację 
Wiwat, Wiwat, niech żyje nam! 

Opracowanie dr Szymon Sikorski

W 2008 roku nastąpiła zmiana Zespołu 
Redakcyjnego oraz koncepcji graficz-
nej Biuletynu Informacyjnego. Zmiany te 
były możliwe dzięki przychylności prof. 
dr. hab. inż. Janusza Żmiji – Rek-
tora Uniwersytetu Rolniczego. W tym 
czasie, pracując nad tym wyjątkowym 
wydawnictwem, staraliśmy się nie tylko 
nie zawieść pokładanych w nas nadziei 
związanych z promocją Uczelni, lecz także 
poprzez wzbogacenie treści i rozbudo-
wanie jego objętości prezentować mak-
symalnie szeroko wydarzenia tworzące 
codzienność Uniwersytetu Rolniczego. 
Chcemy zatem serdecznie podziękować 
JM prof. dr. hab. inż. Januszowi Żmiji 
– Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego 
za to zaufanie, a także za krytyczne i jakże 
cenne uwagi, dzięki którym nasz Biuletyn 
staje się jeszcze lepszy i bogatszy. 

Słowa wdzięczności kierujemy również na 
ręce prorektorów prof. dr hab. Krystyny 
Koziec i prof. dr. hab. Zenona Pijanow-
skiego. Zaś prof. dr. hab. inż. Włodzimie-
rzowi Sady życzymy zdrowia, determinacji 
i samych przychylnych osób, które pomogą 
w realizacji trudnej misji kierowania 
Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 

Redakcja

W czasie uroczystej inauguracji nowego roku 
akademickiego mł. insp. Paweł Dzierżak – 
zastępca komendanta wojewódzkiego policji 
w  Krakowie, wręczył na ręce JM Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr. hab. 
Włodzimierza Sady prestiżowy certyfi kat 
Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo, 
na lata 2012-2016. Certyfi kat ten stanowi 
 ukoronowanie wieloletnich działań zmie-
rzających do poprawy poziomu bezpieczeń-
stwa studentów i  pracowników Uczelni. 
Jest on także częścią projektu zintegrowanej 
polityki bezpieczeństwa, którego celem jest 
kompleksowe i systemowe podejście do spraw 
bezpieczeństwa, w wymiarze organizacyjnym 
i  infrastrukturalnym. – W  tym ważnym 
obszarze działań wspólnie z krakowską policją 
i  innymi partnerami zaangażowanie władz 
Uniwersytetu odniosło wymierne korzyści – 
napisał w okolicznościowym adresie nadinsp. 
Mariusz Dąbek – małopolski komen-
dant wojewódzki policji. – Te korzyści to 
między innymi zapewnienie niezakłóconej 
pracy naukowo-dydaktycznej i  budowanie 
zewnętrznego wizerunku Uczelni. To wreszcie 
polepszenie stanu bezpieczeństwa i  poczucia 
bezpieczeństwa. Wyrażam radość i  zadowo-
lenie, że Uniwersytet Rolniczy włączył się 
aktywnie w budowanie systemu bezpieczeństwa 
– podkreślił małopolski komendant policji. 

POCZĄTKI WSPÓŁPRACY

Porozumienie dotyczące Zintegrowanej Poli-
tyki Bezpieczeństwa na terenie Uczelni zostało 
podpisanie 7 listopada 2008  r. pomiędzy 
JM Rektorem UR – prof. dr. hab. Januszem 
Żmiją a  insp. mgr. Wacławem Orlickim 
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– komendantem miejskim policji w Krakowie. 
Miało ono na celu współdziałanie w  zakre-
sie zapewnienia porządku i  bezpieczeństwa 
na terenie Uniwersytetu Rolniczego. Dodat-
kowo dzięki podjętej wówczas współpracy, 
z  samorządem studentów i  samymi studen-
tami, można było wskazać władzom Uczelni 
problemy z jakimi borykali się studenci. Sam 
początek pracy po podpisaniu porozumie-
nia był bardzo żmudny. Zespół pracowników 
naukowych Zakładu Socjologii i  Rozwoju 
Wsi, Instytutu Ekonomiczno-Społecznego 
pod kierownictwem zmarłego już dr. hab. 
inż. Andrzeja Kotali, prof. UR oraz pracow-
nice dr Magdalena Kowalska i dr Wioletta 
Knapik przygotował ankiety dla kilkuset stu-
dentów I, IV i V roku z  różnych wydziałów, 
mieszkujących w domach prywatnych i w aka-
demikach. Po opracowaniu wyników powstał 
pełny obraz problemów i  zagrożeń, czyhają-
cych na studentów. 

Młodzi ludzie coraz częściej, przy wybo-
rze uczelni pytają pracowników i  starszych 
kolegów o poziom bezpieczeństwa. Nie doty-
czy to jedynie domów studenckich, ale także 
kampusów, gdzie odbywają się zajęcia. To też 
jeden z symboli naszych czasów. – Cieszę się 
z  tego wyróżnienia, na które wspólnie razem 
pracujemy – powiedział prof. dr hab. Wło-
dzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rol-
niczego. – Od samego początku bardzo mocno 
w sam projekt zaangażowała się nadinspektor 
Małgorzata Ciesielska, która na Uczelni ści-
śle wpracowała z mgr. inż. Rafałem Ludwi-
kowskim – kierownikiem działu Straży UR. 
Dziękuję także nadinspektorowi Mariuszowi 
Dąbkowi i wszystkim funkcjonariuszom policji 
za pomoc, skuteczność i tak ważną w środowi-

sku akademickim dyskrecję w działaniu. Dalej 
liczymy na tę współpracę. Początkowo sama 
policja prowadziła szkolenia dla studentów 
I  roku. Obecnie te szkolenia są prowadzone 
przez naszego pracownika Rafała Ludwikow-
skiego. Dziękuję również wszystkim pracow-
nikom i  studentom naszego Uniwersytetu za 
rozwagę i  współpracę w  podnoszeniu poziomu 
bezpieczeństwa – dodał Rektor. 

W ELITARNYM GRONIE

O  randze otrzymanego dokumentu-certyfi -
katu, ale i ogromnym nakładzie pracy z nim 
związanej, najlepiej świadczy fakt, że Uniwer-
sytet Rolniczy jest czwartą uczelnią w Krako-
wie, a piątą w Małopolsce, która może się nim 
poszczycić. – Ten certyfi kat nie zwalnia nas 
z dalszych działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa na Uczelni – mówi mgr inż. 

Rafał Ludwikowski – kierownik działu 
Straży UR. – Wręcz przeciwnie mobilizuje 
do dalszej pracy i zwalczania coraz to nowych 
zagrożeń i  niebezpieczeństw czyhających nie 
tylko na studentów, ale i na pracowników Uni-
wersytetu Rolniczego. Sam projekt Zintegrowa-
nej Polityki Bezpieczeństwa niejako wymusza 
na nas samych, aby bardzo racjonalnie i poważ-
nie podchodzić do problemów związanych 
z bezpieczeństwem na ternie Uniwersytetu Rol-
niczego – wyjaśnia Rafał Ludwikowski. 

Kontynuacją tej wieloletniej współpracy 
było podpisanie nowego porozumienia z poli-
cją, które miało miejsce 17 października  br. 
Dotyczyło ono współdziałania w  zakre-
sie zapewnienia porządku i  bezpieczeństwa 
na terenie UR. Będzie ono obowiązywało 
do 30 września 2016 r. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Mł. insp. Paweł Dzierżak – zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie wręcza 
prestiżowy certyfi kat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo” 

Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo
Kraków, 3 października 2012 r. 
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Tradycyjnie, pod koniec września, całą 
Małopolskę ogarnęła euforia zbliżającej 
się Nocy Naukowców. Impreza ta cieszy się 
wielką popularnością nie tylko z  powodu 
oryginalnych godzin prezentacji (18-24), 
ale też z  uwagi na ogromne spektrum 
atrakcji, jakie czekają na odwiedzających. 
Noc Naukowców stanowi część ogólno-
europejskiej inicjatywy Komisji Europej-
skiej, o czym świadczy fakt, że odbywa się 
w  miastach całej Europy. Od początku 
koordynacją tego przedsięwzięcia zajmuje 
się Departament Rozwoju Gospodar-
czego – Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. Środki zaś 
pochodzą z  7 Programu Ramowego UE, 
Akcji Marie Curie. 

„NAUKOWIEC XXI WIEKU”

Impreza, choć trwała tylko kilka godzin, 
to przez cały rok odbywały się intensywne 
prace przygotowawcze. Program był tak 
opracowany, by każdy, bez względu na 
wiek czy zainteresowania, znalazł coś cie-
kawego dla siebie. Organizatorzy dokła-
dali wszelkich starań, by zaspokoić ciekawe 
i  wnikliwe umysły młodych ludzi, którzy 
tłumnie przybywali do budynków uczelni 
i  instytutów. Bardzo wiele emocji budził 
organizowany co roku konkurs. Jego tego-
roczna edycja polegała na wykonaniu pracy 
plastycznej o  tematyce Naukowiec XXI 
wieku. Dużym echem odbił się także zwia-
stun Małopolskiej Nocy Naukowców zaty-
tułowany Weekend naukowców. 

PIĘCIOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Noc Naukowców to trudne logistycz-
nie przedsięwzięcie, gdyż obejmuje cztery 
miasta: Kraków, Tarnów, Niepołomice 
i  Nowy Sącz. Organizatorzy postarali się 
m.in. o bezpłatny transport do Obserwato-
rium Astronomicznego UJ, zapewnili także 
zabytkowy tramwaj poruszający się m.in. na 
trasie Centrum miasta–Kazimierz–Czy-
żyny–Nowa Huta. Na oficjalnej stronie 
projektu dostępna była transmisja on-line 
z wybranych wydarzeń. 

Uniwersytet Rolniczy włącza się w  orga-
nizację imprezy od pięciu lat. Tegoroczny pro-
gram, zaproponowany przez Uczelnię został 
stworzony przez przedstawicieli wydziałów: 
Leśnego, Hodowli i Biologii Zwierząt, Ogrod-
niczego, Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz 
Biotechnologii – Studiów Międzywydzia-
łowych. Prezentacje zlokalizowano w  trzech 
miejscach: kampusie przy al. 29 Listopada, 
budynku Jubileuszowym przy al. Mickiewicza 
24/28 oraz na ul. Balickiej 116 B. Dziesięcio-
osobowa reprezentacja doktorantów Uni-
wersytetu Rolniczego przygotowała ponadto 
program na potrzeby Weekendu Naukowców. 
Na Uczelni ofi cjalnie zainaugurowano imprezę 
w  Budynku Jubileuszowym w  sali 125. Przy-
byłych gości powitali JM Rektor UR – prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Sady oraz prof. dr 
hab. inż. Czesław Klocek – dziekan Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt. Następnie prof. 
dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk przedsta-
wiła wyniki konkursu plastycznego dla dzieci, 
po czym wręczono nagrody. W  tym samym 

czasie w Centrum Kinowym Kijów trwała cen-
tralna inauguracja Nocy Naukowców z  udzia-
łem władz województwa małopolskiego, 
gdzie naszą Uczelnię reprezentował dr hab. 
inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. 

OTO, CO PRZYGOTOWALIŚMY W TYM ROKU

W  obszernym programie, przygotowanym 
przez naszą Uczelnię, znalazły się następujące 
propozycje: 

Wydział Leśny (WL) 
 • występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 

Hagard; 
 • wystawa poświęcona prof. Stefanowi 

Myczkowskiemu wielkiemu leśnikowi, 
badaczowi i obrońcy przyrody; 

 • warsztaty etnobotaniczne dla rodziców 
i dzieci; 

 • prezentacja Marka Styczyńskiego poświę-
cona m.in. etnobotanicznym aspektom 
muzyki tradycyjnej i roślinnym instrumen-
tom muzycznym; 

 • prezentacja poświęcona kłokoczce połu-
dniowej w tradycji i kulturze karpackiej. 

 • konkursy z nagrodami dla uczestników; 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (WHiBZ) 
 • trzy wykłady na temat: osiągnięć Odo 

i Jana Bujwidów (prelegent prof. dr hab. 
Jan Szarek), zagrożonych słodkowod-
nych gatunków ryb Europy (prelegent 
mgr inż. Michał Nowak) oraz drobiu 
(prelegent dr Krzysztof Anders); 

Spotkania z naukowcami 
w ramach VI edycji 
„Małopolskiej Nocy Naukowców”
Kraków, 28 września 2012 r. 
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 • wystawy: świnek morskich (wystawcy 
z  Polski, Czech, Słowacji, około 100 
zwierząt różnych odmian barwnych 
i  różnych długości włosa ras takich 
jak: Skin, Peruwianka, American Cre-
aster, English Creaster, Gładkowłosa), 
ryb akwariowych i  hodowlanych; 
zwierząt amatorskich; fretek hodo-
wanych w  domach (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Miłośników Świnek 
Morskich); 

 • Spotkanie z puchaczem prowadzone przez 
dr. hab. inż. Zbigniewa Bonczara, 
prof. UR; 

 • warsztaty poświęcone żywieniu, parazy-
tologii, diagnostyce ultrasonografi cznej, 
anatomii zwierząt, analizom biochemicz-
nym i molekularnym, rozwojowi zarodka 
ptasiego, urządzaniu akwarium i identyfi -
kacji ryb; 

 • pokazy laboratoryjne nt. metod in vitro 
w  rozrodzie zwierząt, analizie i  ocenie 
pasz; 

 • występ kabaretowy grup So Close 
i Zebrani z Przypadku. 

Wydział Ogrodniczy (WO) 
 • wystawa poświęcona prof. Anieli 

Kozłowskiej; 
 • wystawa połączona z degustacją odmian 

jabłek z sadu doświadczalnego UR; 
 • zwiedzanie szklarni; 
 • warsztaty fl orystyczne i kompozycji zio-

łowego ogródka na parapet; 
 • zajęcia w laboratoriach. 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (WIPiE) 
 • warsztaty, prezentacje poświęcone 

aktualnie stosowanym metodom i spo-
sobom wykorzystania odkrytych 200 
lat temu właściwości promieniowania 
słonecznego; 

 • wykorzystanie kamer termografi cznych, 
interaktywny pokaz możliwości kamery 
termografi cznej; 

 • możliwości i  zastosowanie tunelu folio-
wego z innowacyjnym sposobem magazy-
nowania nadwyżki ciepła z jego wnętrza 
w akumulatorach energii. 

Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe 

(B – SM) 
 • zajęcia w laboratoriach i warsztaty: obser-

wacja pod lupami nasion różnych gatun-
ków ogrodniczych, technologiczne 
uszlachetnianie materiału siewnego, 
wystawa niespotykanych marchwi i  ich 
degustacja, techniki stosowane w labora-

toriach in vitro, prezentacja kolekcji roślin 
utrzymywanych w szkle oraz kultur proto-
plastów roślin, izolacja i analiza materiału 
genetycznego, samodzielne przygotowa-
nie preparatów mikroskopowych oraz ich 
obserwacja pod mikroskopem, prezenta-
cja mikroskopów wykorzystywanych do 
prowadzenia badań naukowych. 

Puchacz Hugo wzbudzał duże zainteresowanie widzów

Zajęcia w laboratorium
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DZIĘKUJEMY ZA POMOC

Małopolska Noc Naukowców przeszła do histo-
rii. Szacujemy, że odwiedziło nas około 4 tys. 
osób. Sukces tegorocznej edycji zawdzięczamy 
przychylności i ciężkiej pracy szerokiego grona 
osób. Szczególne podziękowania kierujemy 
na ręce władz rektorskich i  dziekańskich za 
umożliwienie przeprowadzenia prezentacji na 
poszczególnych wydziałach. Słowa wdzięczno-
ści należą się też: dr inż. Magdalenie Frączek 
(WL), dr. inż. Marcinowi Lisowi (WHiBZ), 
dr inż. Monice Bieniasz (WO), dr. hab. inż. 
Jackowi Salamonowi (WIPiE), mgr. inż. 
Krzysztofowi Stawujakowi (B – SM) – pełno-
mocnikom wydziałowym odpowiedzialnym za 
przygotowanie i  przeprowadzenie programu 
prezentacji, a także licznemu gronu pracowni-
ków, doktorantom przygotowującym pokazy, 
studentom i  pracownikom działu gospodar-
czego i obsługi. Dziękujemy także instytucjom 
zewnętrznym, które włączyły się w ten wyjąt-
kowy projekt: Stowarzyszeniu Hodowców 
„Fretka”, Międzynarodowemu Stowarzyszeniu 
Miłośników Świnek Morskich, Krajowemu 
Związkowi Hodowców Szynszyli. 

W organizację VI edycji imprezy 

zaangażowane były następujące podmioty: 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego PAN

 • Politechnika Krakowska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Instytut Ekspertyz Sądowych

 • Instytut Nauk Geologicznych PAN

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej 
w Nowym Sączu

 • Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

 • Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

 • Akademia Muzyczna oraz Korporacyjne 
Centrum Badawcze ABB w Krakowie 

mgr inż. Joanna Roczniewska 
– Biuro Informacji i Promocji

Świat pod mikroskopem – pokazy w czasie Weekendu Naukowców – imprezy zapowiadającej 
Noc Naukowców. Centrum Handlowe M1 w Krakowie 

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE 

I TYTUŁY NAUKOWE

Anna Pindel jest absolwentką VIII Liceum 
Ogólnokształcącego w  Krakowie. Studia 
wyższe na Wydziale Ogrodniczym Wyższej 
Szkoły Rolniczej (obecnie UR) w Krakowie 
ukończyła z  wyróżnieniem w  1970  r., 
uzyskując dyplom, magistra inżyniera ogrod-
nictwa, na podstawie pracy Wpływ retar-
dantów na jakość rozsady i  plon pomidorów, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Tade-
usza Wojtaszka. Stopień naukowy doktora 
nauk rolniczych uzyskała w 1987 r. uchwałą 
Rady Wydziału Ogrodniczego Akademii 
Rolniczej w  Krakowie broniąc, z  wyróżnie-
niem, rozprawę Wegetatywne rozmnażanie 
koniczyny białej (Trifolium repens L) przez 
kultury in vitro, której promotorem był prof. 
dr hab. Edward Pojnar. 

Stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa 
– kultury in vitro otrzymała w 2000 r. na pod-
stawie dorobku naukowego i rozprawy habi-
litacyjnej Przydatność różnych metod in vitro 
w rozmnażaniu szparaga ozdobnego (Zeszyty 
Naukowe AR w Krakowie Rozprawy, z. 266, 
2000). Tytuł naukowy profesora nauk rolni-
czych nadał jej Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej 3 lipca 2012 r. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Profesor Anna Pindel po ukończeniu stu-
diów odbyła asystenckie studia przygo-
towawcze w  Instytucie Przyrodniczych 
Podstaw Produkcji Roślinnej w  Zespole 
Genetyki i  Hodowli Roślin Ogrodniczych 
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Anna Pindel
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Wydział Ogrodniczy

WSR w Krakowie. W latach 1971-1978 pra-
cowała jako specjalista i  starszy specjalista 
w  Rolniczych Zakładach Doświadczalnych 
Akademii Rolniczej w Prusach k. Krakowa. 
W  1978  r. zatrudniona została w  Katedrze 
Botaniki Akademii Rolniczej w  Krakowie 
jako specjalista, a  następnie jako asystent 
i  starszy asystent. Po uzyskaniu stopnia 
doktora, w  1988  r., przeszła na stanowisko 
adiunkta, od 2009  r. pracowała na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego UR, a  od 
lipca 2012  r. zajmuje stanowisko profesora 
nadzwyczajnego. 

W  kadencji 2005-2008 pełniła funk-
cję prodziekana ds. nauki i studiów niestacjo-
narnych, Wydziału Ogrodniczego Akademii 
Rolniczej w Krakowie, od 2009 r. jest kierowni-
kiem Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin WO. 
Przez trzy kadencje była, i jest nadal, członkiem 
Rady Kierunku Biotechnologii – Studiów 
Międzywydziałowych UR w Krakowie. 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY, STAŻE I GRANTY

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. inż. 
Anny Pindel można ująć w kilka głównych 
grup tematycznych: 

 • kultury protoplastów, służące zarówno 
jako metoda mikrorozmnażania roślin, 
o potencjale bardzo wysokiej wydajności, 
jak też jako komponent do somatycznej 
hybrydyzacji wykorzystywany do wpro-
wadzania m.in. odporności np. z  form 
dzikich – jak u pomidora, czy ozdobnych 
– jak u szparagów. Jest to też droga pro-
wadząca do wykorzystania zmienności 
protoklonalnej, co w  przypadku roślin 

o  małej puli genowej (lędźwian) może 
być źródłem nowych, wartościowych 
odmian; 

 • kultury tkankowe, czyli tzw. mikroroz-
mnażanie jako alternatywa rozmnażania 
tradycyjnego wielu gospodarczo ważnych 
roślin, które trudno jest rozmnożyć kon-
wencjonalnymi metodami; 

 • wykorzystanie technik in vitro do uzyski-
wania roślin wolnych od wirusów; 

 • badania florystyczne dotyczące natu-
ralnych stanowisk rodzimych gatun-
ków roślin rzadkich i  ginących, w  tym 
zarówno roślin zarodnikowych (rzadkie 
gatunki paproci) jak i okrytonasiennych 
(storczyki rodzime, goryczka) związane 
z czynną ochroną roślin; 

 • zapoczątkowanym tematem badań jest, 
w  pewnym sensie połączenie dwóch 
poprzednich nurtów badawczych, 
czyli próba rozmnażania technikami in 
vitro rodzimych gatunków storczyków 
z  takich eksplantatów, które pobrane 
z rośliny nie narażają jej na uszkodzenie 
czy ograniczenie wzrostu. 
W działalności naukowej profesor Anny 

Pindel szczególnie ważne były, i  nadal są, 
badania z  kulturami izolowanych protopla-
stów zwłaszcza gatunków określanych jako 
oporne czy bardzo wrażliwe na warunki in 
vitro (motylkowate, jednoliścienne). Z  tego 
zakresu opublikowała kilkanaście prac nauko-
wych o wysokim indeksie cytowań. 

Ostatnio badania z tego zakresu są ukie-
runkowanie na poziom komórkowy (śledze-
nie zmian w strukturze ścian komórkowych 
i cytoszkieletu). Wiele publikacji to opraco-
wane receptury do wykorzystania komercyj-

nego w  mikrorozmnażaniu np. szparagów 
ozdobnych, czy storczyków egzotycznych. 

Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. 
Anny Pindel obejmuje ponad 120 pozycji, 
w  tym 50 oryginalnych prac badawczych, 
2  instrukcje wdrożeniowe, kilkanaście arty-
kułów popularno-naukowych oraz komu-
nikaty i  doniesienia głównie z  konferencji 
międzynarodowych i  zagranicznych. Prace 
ukazały się w takich czasopismach jak: Acta 
Agriculturae Scandinavica, Biotechnologia, 
Australian Journal of Botany, Acta Phisiolo-
giae Plantarum, Acta Biol. Cracoviensia, Acta 
Soc. Bot. Poloniae, Folia Horticulturae. 

Była recenzentką 3 dysertacji doktor-
skich, habilitacyjnej oraz wielu artykułów 
do czasopism naukowych (między innymi 
Acta Phisiologiae Plantarum, Folia Horticul-
turae) oraz grantów KBN. Uczestniczyła też 

Prof. dr hab. inż. Anna Pindel
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w  licznych komisjach do przeprowadzenia 
przewodów doktorskich i habilitacyjnych. 

Profesor Anna Pindel odbyła staże: 
w  Plovdiv w  Bułgarii w  Wyższej Szkole 
Rolniczej i praktykę w tamtejszych gospo-
darstwach ogrodniczych, krótkotermi-
nowy w  Nitrze, Florencji, Starej Lesnej 
(Słowacja), uczestniczyła w  warsztatach 
embriologicznych w  Hamburgu, a  także 
przebywała w  licznych ogrodach botanicz-
nych w  Hiszpanii, Portugalii, na Słowa-
cji i  w  Niemczech, parkach narodowych 
i  rezerwatach przyrody – w  sumie ponad 
6 miesięcy. 

W  ramach problemu węzłowego 09.1 
cz. III i 09.2 realizowała grant: Metody two-
rzenia i  tworzenie nowych genotypów roślin 
gospodarczo ważnych; problemu między-
resortowego MR II 7.3: Badania ekspresji 
egzogennego RNA i  DNA w  protoplastach 
roślin motylkowatych; problemu resor-
towego PR II 15: Oszczędne technologie 
produkcji roślin ozdobnych temat Intensy-
fikacja produkcji szparagów ozdobnych; 
była wykonawcą grantu KBN nr  G-1040/
IWiRO092-94(6): Udoskonalanie techno-
logii uprawy i  ocena produktywności pędów 
wybranych odmian szparaga gęstokwiatowego 
oraz głównym wykonawcą grantu KBN 
nr  G-1115/KB: Opracowanie metod rege-
neracji in vitro wybranych gatunków roślin 
ogrodniczych w  celu uzyskania materiału 
wyjściowego do tworzenia form odpornych na 
choroby wirusowe. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prof. dr hab. inż. Anna Pindel po zatrud-
nieniu na etacie asystenta dydaktyczno-
-naukowego prowadziła zajęcia laboratoryjne 
z Botaniki na studiach stacjonarnych i zaocz-
nych (również w  fi liach poza Krakowem), 
a  także ćwiczenia terenowe. Opracowała 
nowe formy prowadzenia ćwiczeń labora-
toryjnych, zwłaszcza na kierunku Biotech-
nologia, gdzie główny nacisk położony jest 
na praktyczne zaangażowanie studenta. Po 
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 
przygotowała autorskie programy wykła-

dów i ćwiczeń dla nowych przedmiotów na 
kierunkach Biotechnologia, Ogrodnictwo 
i Biologia Stosowana. Prowadzi wykłady na 8 
różnych jedno – i dwusemestralnych kursach, 
ćwiczenia i seminaria. Opiekowała się kilku-
dziesięcioma magistrantami, była promoto-
rem dwóch zakończonych prac doktorskich, 
a nadal opiekuje się dwoma (jedna po otwar-
tym przewodzie). Ponadto była wielokrotnie 
egzaminatorem podczas rekrutacji kandyda-
tów na studia, uczestniczyła w pracach Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej „Matura 
2005”. Ponadto opiekowała się pracami pre-
zentowanymi na Sesjach Kół Naukowych, 
studentami z  indywidualnym tokiem stu-
diów oraz licznymi pracami seminaryjnymi. 
Wielokrotnie przewodniczyła Komisjom do 
przeprowadzenia egzaminów magisterskich 
oraz inżynierskich na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA, 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI 

NAUKOWYCH 

Profesor Anna Pindel od początku pracy 
na Uczelni zaangażowana była w  działal-
ność organizacyjną Wydziału i  Uczelni. 
Była wielokrotnie członkiem i  egzaminato-
rem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, 
przewodniczącą WK Wyborczej Władz 
Uczelni, członkiem: WK ds. Likwidacji 
Składników Majątkowych, WK ds. Badań 
i  Współpracy Międzynarodowej, Senackiej 
Komisji Nauki, WK ds. Nagród, Komisji 
Dydaktycznej Biot-SM, Komisji ds. Prak-
tyk Zawodowych, Zespołu Opracowującego 
Raport Samooceny ds. akredytacji Kierunku 
Biotechnologia (dwukrotnie). Pełniła też 
funkcję prodziekana ds. Nauki i  Studiów 
Niestacjonarnych. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, sekcji Kultur Tkankowych 
oraz sekcji Struktury i Rozwoju Roślin, Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Th e 
International Association for Plant Tissue 
Culture, Society for In Vitro Biology, prze-
kształconego obecnie w International Asso-
ciation for Plant Biotechnology. 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. inż. 
Anny Pindel są ściśle powiązane z  praktyką. 
Dowodem na to jest współpraca z parkami naro-
dowymi, rezerwatami czy praktykami ogrodni-
kami, między innymi z dyrekcją Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego (Beskid Sądecki). Wiąże 
się ona z czynną ochroną roślin i obejmuje lustra-
cję terenu przeznaczonego pod budowę wysypi-
ska śmieci i inwentaryzację znajdujących się tam 
roślin chronionych (storczyków), wyznaczenie 
stanowisk odpowiednich do reintrodukcji Dac-
tylorhiza majalis, Listera ovata i Platanthera bifo-
lia w  Rytrze przy trasie przyrodniczej ścieżki 
dydaktycznej, korektę przebiegu trasy ruro-
ciągu kanalizacyjnego omijającego stanowi-
ska roślin chronionych. Współpraca z dyrekcją 
Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski) 
polega zaś na inwentaryzacji fragmentu Parku 
związanej z rekultywacją terenu w celu przywró-
cenia naturalnego stanu oraz prace inwentaryza-
cyjne na obszarze objętym programem Natura 
2000 w  okolicach Miechowa. Profesor miała 
kontakty, i  nadal wymienia doświadczenia, na 
temat embriogenezy somatycznej szparaga 
ozdobnego. Natomiast w ramach tematu Opty-
malizacja systemu regeneracji dwóch gatunków 
łubinu w  kulturach protoplastów, współpracuje 
z  naukowcami z  laboratoriów w  Niemczech. 
Przeprowadziła również liczne wykłady i szkole-
nia dla praktyków ogrodników. 

PRZYZNANE ODZNACZENIA I NAGRODY

Za osiągnięcia w  dziedzinie publikacji 
naukowo-badawczych otrzymała 5 nagród JM 
Rektora (w latach 1987-2010), za działalność 
dydaktyczną i organizacyjną, otrzymała: Złoty 
Krzyż Zasługi, Nagrodę Rektora za osiąg-
nięcia w  dziedzinie dydaktycznej, Nagrodę 
Rektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
organizacyjnej oraz Medal 40-lecia Wydziału 
Ogrodniczego, ponadto w  2012  r. Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Książki, muzyka poważna, przyroda. 
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. Jacek Kozdrój 
Katedra Mikrobiologii
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE 

I TYTUŁY NAUKOWE

Jacek Kozdrój urodził się 2 kwietnia 1962 r. 
w  Gliwicach. Tutaj w  1981  r., ukończył 
II  Liceum Ogólnokształcące im. Walerego 
Wróblewskiego w klasie o profi lu biologiczno-
-chemicznym. W  latach 1981-1986 odbył 
studia w zakresie biologii ogólnej na Wydziale 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach. Pracę magisterską 
Wpływ związków miedzi na bakterie ryzosfery 
fasoli (Phaseolus vulgaris L.) wykonał pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Lesława Badury. 
Tutaj także w 1995 r., uzyskał stopień doktora 
na podstawie wyróżnionej pracy Przeżywanie 
bakterii genetycznie zmodyfi kowanych wprowa-
dzanych do gleby, której recenzentem był m.in. 
jeden z najwybitniejszych polskich mikrobio-
logów prof. Władysław J. H. Kunicki-Gold-
fi nger. W listopadzie 2001 r. Rada Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska UŚ nadała mu 
stopień doktora habilitowanego nauk biolo-
gicznych na podstawie wyróżnionej pracy 
Current approaches to detect changes in micro-
bial community structure of pristine and chemi-
cally perturbed soils. W styczniu 2012 r. Rada 
Wydziału Biologii i  Nauk o  Ziemi Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wystą-
piła o  nadanie Jackowi Kozdrójowi tytułu 
profesora nauk biologicznych, a  w  sierpniu 
2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski 
podpisał jego nominację profesorską. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Po studiach pracował jako asystent w  Insty-
tucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 

w  Zabrzu, a  następnie w  Centrum Onkolo-
gii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Gliwicach. W 1990 r. przeszedł do Katedry 
Mikrobiologii UŚ w  Katowicach kierowanej 
przez prof. Lesława Badurę na stanowisko asy-
stenta, gdzie też po uzyskaniu doktoratu pra-
cował dalej jako adiunkt od 1996 r. W latach 
2002-2004 pracował najpierw w  Instytucie 
Biotechnologii, a  następnie Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku 
adiunkta habilitowanego. W latach 2004-2007 
został zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w  Katedrze Mikrobiologii 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Podobne sta-
nowisko zajmował następnie w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy, Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej w  Biel-
sku-Białej, Uniwersytecie Rzeszowskim i  od 
2009 r. ponownie w Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie. 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY, STAŻE I GRANTY

Działalność badawczą profesora Jacka Koz-
drója można ująć w kilka grup tematycznych: 

 • poznawanie struktury i  różnorodności 
zespołów mikroorganizmów w  glebach 
naturalnych oraz zanieczyszczonych na 
podstawie analizy profi li komórkowych 
kwasów tłuszczowych oraz metagenomo-
wego DNA; 

 • rozwój rodzimych mikroorganizmów 
glebowych w  warunkach ekspozycji na 
metale ciężkie; dynamika selekcji popula-
cji metaloopornych; 

 • biologiczne wietrzenie skał oraz odpa-
dów karbońskich; 

Prof. dr hab. Jacek Kozdrój 
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 • wzajemne relacje między rośliną 
a  mikroorganizmami ryzosferowymi 
w  obecności metali ciężkich; interakcje 
między bakteriami i grzybami ektomiko-
ryzowymi i  ich potencjalne użycie jako 
szczepionki ochronnej sosen w terenach 
zanieczyszczonych; 

 • reakcja mikroorganizmów na wprowa-
dzane do gleby pestycydy jako wskaźnik 
oceny ekotoksykologicznej; 

 • kolonizacja siewek roślin przez inoku-
lanty bakteryjne i ich wpływ na rodzimy 
mikrobiom ryzosferowy; 

 • uwalnianie do środowiska glebowego 
szczepów bakterii modyfikowanych 
genetycznie, badanie ich przeżywalno-
ści, wpływu na rodzimy mikrobom oraz 
zachodzenie horyzontalnego transferu 
informacji genetycznej; 

 • markery komórkowe (antybiotykoopor-
ność, gfp, lux, kwasy tłuszczowe) ułatwia-
jące detekcję inokulantów bakteryjnych 
w glebie i ryzosferze. 
Jego dotychczasowy dorobek naukowy 

obejmuje 92 pozycji, w tym 40 oryginalnych 
prac naukowych, wśród których 39 opub-
likowanych w  języku angielskim w  recenzo-
wanych czasopismach międzynarodowych, 
takich jak: Soil Biology and Biochemistry, 
Aplied Soil Ecology, Water Air and Soil Pol-
lution, Ecotoxicology, Biology and Ferility 
of Soils, International Biodeterioration and 
Biodegradation, Journal of Microbiological 
Methods, Journal of General and Applied Micro-
biology, Annals of Microbiology, Microbiological 
Research, Chemistry and Ecology, World Jour-
nal of Microbiology and Biotechnology, Jour-
nal of Environmental Science and Health A, 
International Journal of Environmental Health 
Research, Plant Soil and Environment, Acta 
Microbiologica Polonica, Polish Journal of Envi-
ronmental Studies. Pozostałe pozycje to prace 
przeglądowe (14), rozdziały w książkach oraz 
inne, jak doniesienia, streszczenia, postery 
oraz referaty. Opublikowane prace oryginalne 
i  przeglądowe indeksowane, np. przez bazę 
SCOPUS, były wielokrotnie cytowane. 

Nominat odbył kilka naukowych staży 
zagranicznych w  University of Birmingham 

(Anglia) oraz Plant Research International 
w  Wageningen (Holandia), w  trakcie któ-
rych zapoznał się z technikami mikrobiologii 
molekularnej i  realizował wspólne projekty 
z partnerami zagranicznymi o uznanej reno-
mie światowej, jak prof. Jan Dick van Elsas 
oraz prof. Jack Trevors. 

Badania prowadzone przez profesora 
Kozdrója były realizowane z  funduszy sta-
tutowych i  własnych jednostek naukowych, 
w których był zatrudniony, a także z grantów: 
Rektora UŚ, KBN, NATO oraz Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Nature Conserva-
tion (MOE, Holandia). 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W  ramach działalności dydaktycznej pro-
fesor Jacek Kozdrój prowadził ćwiczenia 
i wykłady z przedmiotów mikrobiologicznych 
oraz analizy instrumentalnej, a  także zajęcia 
seminaryjne dla studentów stopnia licencja-
ckiego, inżynieryjnego oraz magisterskiego 
w  jednostkach, w  których był zatrudniony. 
Uczestniczył w  opracowaniu i  modyfi kacji 
programów nauczania dla studentów biolo-
gii oraz studium podyplomowego Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Kato-
wicach w ramach TEMPUS JEP 12037-97. 
Był promotorem pracy doktorskiej Mariu-
sza Cyconia Ocena ekotoksykologiczna pesty-
cydów na podstawie analizy mikrobiologicznej 
obronionej na Wydziale Farmaceutycznym 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Ślą-
skiej Akademii Medycznej w  Sosnowcu 
w  grudniu 2006  r. Został wybrany recen-
zentem 5 prac doktorskich wykonanych 
w Zakładzie Mikrobiologii UMK w Toruniu, 
Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej AR we 
Wrocławiu, Instytucie Nauk o  Środowisku 
UJ w  Krakowie, Zakładzie Ekologii Mikro-
organizmów UW w  Warszawie oraz Kate-
drze Fizjologii Roślin i Biotechnologii UMK 
w Toruniu. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Prof. dr hab. Jacek Kozdrój zorganizował 
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 

UŚ w  Katowicach pracownię wysokospraw-
nej kapilarnej chromatografi i gazowej wraz 
z  unikalnym systemem identyfikacji bak-
terii w  oparciu o  analizę profi li komórko-
wych kwasów tłuszczowych (MIDI, USA). 
Prowadził również Pracownię Mikrobiolo-
gii Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim, 
Zakład Mikrobiologii na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy oraz 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Pełnił funk-
cję przewodniczącego dyplomowych komi-
sji egzaminacyjnych na Wydziale Chemii 
UG (2004) oraz Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego UR (2010 i 2011). Wykonał ponad 
90 recenzji prac nadsyłanych do czasopism 
naukowych (np.: Soil Biology and Bioche-
mistry, Applied Soil Ecology, Microbial Eco-
logy lub Plant and Soil). Z chwilą powstania 
Narodowego Centrum Nauki w 2011 r. był 
także recenzentem składanych tam wniosków 
o granty naukowe. 

W latach 2000-2003 był członkiem Inter-
national Society for Microbial Ecology, East 
Lansing, Michigan, USA. Ponadto jest człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiolo-
gów, Th e American Society for Microbiology 
oraz Society of Applied Microbiology. 

PRZYZNANE ODZNACZENIA, NAGRODY I INNE 

WYRÓŻNIENIA

Profesor Jacek Kozdrój otrzymał od JM 
Rektora UŚ w  Katowicach indywidualną 
nagrodę II stopnia za działalność naukową 
w 1993 r. oraz za wyróżnioną pracę doktor-
ską w 1997 r. Był nominowany do Fulbright 
Advanced Research Grants w  1993  r. Jego 
praca habilitacyjna została wyróżniona decy-
zją Rady Wydziału Biologii i  Ochrony Śro-
dowiska UŚ (listopad 2001). Wyróżniany 
propozycjami członkowstwa w  New York 
Academy of Sciences oraz American Associa-
tion for the Advancement of Science. 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Interesuje się fi lmem przyrodniczym, książką 
historyczną oraz popularnonaukową. Lubi 
aktywnie spędzać czas na rowerze. 
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Weterynaria to jeden z  najmłodszych 
kierunków na naszym Uniwersytecie, gdyż 
w  tym roku 4 października, został zainau-
gurowany pierwszy rok nauki. Warto w tym 
momencie wspomnieć, że o  jedno miejsce 
ubiegało się na nim aż 16 studentów. To 
pokazuje wielkie zainteresowanie wetery-
narią wśród młodych ludzi. Jednocześnie 
dla Uczelni stanowi to bardzo poważne 
wyzwanie, związane ze stworzeniem odpo-
wiedniej bazy dydaktycznej. By temu spro-
stać, Senat Uniwersytetu Rolniczego, wydał 
decyzję o  utworzeniu nowego kompleksu, 
o nazwie Ośrodek Medycyny Doświadczalnej 
i  Innowacyjnej, który mieścić się będzie na 
krakowskich Bielanach, na terenie działa-
jącej obecnie Stacji Doświadczalnej katedry 
Hodowli Trzody Chlewnej i  Małych Prze-
żuwaczy. Całkowity koszt tej wieloetapowej 
inwestycji, której kalendarium prac przedsta-
wiamy w ramce, przewidzianej na lata 2011-
2013, oszacowany został na 19.512.941  zł. 
Należy podkreślić, że projekt ten jest współ-
finansowany z  funduszy strukturalnych 
w  ramach MRPO na lata 2007-2013. Zaś 
kwota dofi nansowania, obejmującego 100 
proc. inwestycji, pokrywana jest w 85 proc. ze 
środków europejskich (16.586.000 zł) i w 15 
proc. przez budżet państwa w formie dotacji 
celowej (2.926.941 zł). 

NOWOCZESNE CENTRUM

Po zakończeniu prac w  przyszłym roku, 
na Bielanach powstanie najnowocześniej-
szy ośrodek, w  którym zostaną stworzone 
odpowiednie warunki, o podwyższonej ste-
rylności, do prowadzenia badań z zakresu: 

transplantacji narządowych, leczenia eks-
perymentalnego, implantacji oraz wykorzy-
stania biostruktur i komórek macierzystych. 
Nasz Ośrodek będzie posiadał także zaple-
cze służące przygotowaniu doświadczeń 
w fazie wstępnej oraz pomieszczenia i  spe-
cjalistyczne wyposażenie umożliwiające 
pooperacyjną obserwację zwierząt i  śledze-
nie wyników prowadzonych doświadczeń. 
W ramach całości prac inwestycyjnych zosta-
nie wybudowany nowy budynek o  nazwie 
Pawilon A (na zdjęciach możemy zobaczyć, 
jak postępowały prace budowlane). Znaj-
dować się w  nim będą laboratoria: mikro-
biologii, cytogenetyczne, hodowli komórek 
i  tkanek, histopatologii, biologii moleku-
larnej, biochemii, bank tkanek i  komórek, 
laboratorium do badań unikalnych or az 
centrum administracyjne. 

PRZEBUDOWA DOTYCZASOWYCH 

BUDNYNKÓW

Obecnie w stacji na Bielanach stoją jeszcze 
3 inne budynki inwentarskie, należące do 
Stacji, które zostaną przebudowane i zaad-
aptowane na potrzeby badań i  doświad-
czeń na zwierzętach oraz ich utrzymywania. 
Otrzymają one nazwy: Pawilon B, Pawilon 
C i Pawilon D. Dodatkowo po zakończeniu 
prac, Pawilon B, na parterze będzie mieś-
cił 5 bloków operacyjnych: mikrochirur-
gii, transplantologii narządowej, chirurgii 
miękkiej, chirurgii twardej, neurochirurgii. 
Znajdą się tam również pracownie specja-
listyczne diagnostyki obrazowej: rezonans 
magnetyczny, tomografia komputerowa, 
rentgen i  ultrasonograf. Należy zaznaczyć, 

że Ośrodek będzie kolejną, po hali spor-
towej inwestycją, którą można zaliczyć do 
ekologicznych, gdyż pomieszczenia w Pawi-
lonach A i B będą ogrzewane pompą ciepła, 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej – Ośrodek Medycyny 
Doświadczalnej i Innowacyjnej 
– kolejna ważna inwestycja

Bielany, szalowanie fundamentów. 
Luty 2012 r.

Ocieplanie ścian. Lipiec 2012 r.
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wykorzystują ciepło skumulowane w grun-
cie, znajdującym się pod placami i terenami 
zielonymi na terenie Stacji. 

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Niestety do tej pory, z powodu braku odpo-
wiedniego zaplecza, wysoko wykwalifi-
kowana kadra naukowa, chcąc prowadzić 
badania na odpowiednim poziomie, zmu-
szona była opuszczać małopolskie ośrodki 
akademickie w poszukiwaniu bazy w innych 
częściach kraju lub za granicą. To się jed-
nak zmieni, gdy zostanie w  pełni urucho-
mione Centrum Medycyny Weterynaryjnej. 

Z efektów realizacji tego projektu korzystać 
będą zespoły badawczo-naukowe (w pierw-
szej kolejności z  małopolskich uczelni, 
a w dalszej z krajowych i międzynarodowych 
ośrodków naukowo-badawczych) zainte-
resowane prowadzeniem zaawansowanych 
i innowacyjnych badań naukowych. Dodat-
kowo studenci, doktoranci, pracownicy 
naukowi w  trakcie habilitacji, poszukujący 
wyspecjalizowanych laboratoriów do pro-
wadzenia doświadczeń, znajdą na Bielanach 
doskonałe warunki, sprzęt i dostęp do badań 
praktycznych. Stworzenie tak nowoczes-
nego Centrum zaowocuje także w  postaci 
wzrostu liczby wdrożeń nowych technolo-

gii do gospodarki, czyli w sferze najmocniej 
wpływającej na budowanie sektora badań 
i rozwoju (B+R). 

Dodatkowo nasze działania będą skut-
kowały przyciągnięciem przedsiębiorców, 
którzy zachęceni efektami współpracy 
z  prowadzonym przez dwa uniwersytety 
Ośrodkiem, zaczną inwestować w Małopol-
sce, zwiększając tym sposobem wpływy do 
budżetu. Nie można też zapomnieć o moż-
liwości stworzenia nowych i  atrakcyjnych 
miejsc pracy. 

Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Ziółkowski 
– kanclerz Uniwersytetu Rolniczego

KALENDARIUM PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
– OŚRODKA MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I INNOWACYJNEJ

Zakres prac Termin realizacji

Przygotowanie inwestycji
 • wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów koncepcji 

projektowej oraz dokumentacji technicznej
Realizacja inwestycji: 

 • wykonanie stanu surowego UCMW-OMDiI
 • wykonanie prac modernizacyjnych, przeróbek kubaturowych, 

niezbędnych prac konstrukcyjnych, wymianę istniejących instalacji 
wewnętrznych w obiektach adoptowanych na potrzeby zadania

 • instalacje wewnętrze: wod. – kan., gazowa, teletechniczna, 
internetowa oraz ppoż. 

 • wykonanie stanu wykończeniowego wewnętrznego 
i zewnętrznego, 

 • zagospodarowanie terenu, drogi, place oświetlenie, ogrodzenie, 
mała architektura. 

Montaż urządzeń i wyposażenia, rozruch technologiczny

VIII 2010 – III 2011

VII 2011 – VI 2012 
VIII 2011 – IX 2012 

X 2012 – VI 2013

II 2013 – VII 2013

III 2013 – VII 2013

I – VII 2013

Prace przy elewacji zakończone. Październik 2012 r.

WYMIERNE REZULTATY INWESTYCJI: 

 • wybudowane budynki – 1
 • przebudowane i zaadaptowane budynki – 4
 • utworzone laboratoria – 11
 • utworzone bloki operacyjne – 5
 • utworzone pracownie specjalistyczne – 4
 • granty badawcze – 3 rocznie
 • doktoraty, w ramach których będą 

prowadzone doświadczenia/badania 
– 1 rocznie

 • habilitacje, w ramach których będą 
prowadzone doświadczenia/badania 
– 1 rocznie

 • prace magisterskie, w ramach których 
będą prowadzone doświadczenia/
badania – 15 rocznie

 • wykonywane zabiegi/doświadczenia/
badania na zwierzętach w zakresie: 
mikrochirurgii, transplantologii 
narządowej, chirurgii miękkiej, 
chirurgii twardej, neurochirurgii, 
kardiologii, transplantacji, inplantacji, 
wykorzystania biostruktur i komórek 
macierzystych, kultur tkankowych, 
zabiegów laparoskopowych, metod 
i technik diagnostyki medycznej, 
cytometrii przepływowej, USG, RTG, 
TK, RM – 1 000 / rok

 • utworzone miejsca pracy dla kadry 
naukowo-badawczej – 7 stanowisk

 • utworzone miejsca pracy dla 
pracowników technicznych 
– 6 stanowisk

 • utworzone miejsca pracy dla personelu 
administracyjnego – 7 stanowisk
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W  związku z  przypadającym jubileuszem 
35-lecia powołania Wydziału oraz 40-lecia 
kierunku studiów Technika Rolnicza i Leśna, 
w auli Wydziału Inżynierii Produkcji i Ener-
getyki odbyła się konferencja naukowa, 
której tematem przewodnim była Inżynieria 
rolnicza w  dobie innowacyjnej gospodarki. 
Organizatorami konferencji były: Wydział 
Inżynierii Produkcji i  Energetyki, Komitet 
Techniki Rolniczej PAN i Polskie Towarzy-
stwo Inżynierii Rolniczej. Z okazji jubileuszu 
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej 
wydało dwutomową monografi ę przedsta-
wiającą historię oraz osiągnięcia naukowo-
-dydaktyczne Wydziału. 

W SZEROKIM GRONIE PRZYJACIÓŁ

Konferencja skupiła liczne grono profeso-
rów, dziekanów, prodziekanów, dyrekto-
rów, kierowników instytutów oraz katedr 
z całej Polski. Na naszą uroczystość przybyli 
przedstawiciele z  Uniwersytetu Przyrodni-
czego z  Lublina, Poznania oraz Wrocławia, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
z  Warszawy, Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w  Szczeci-
nie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z  Olsztyna, Politechnik: Koszalińskiej 
i Opolskiej oraz Instytutu Technologiczno-
-Przyrodniczego w  Falentach, Instytutu 
Ogrodnictwa w  Skierniewicach, Instytutu 
Zootechniki w  Krakowie oraz Przemy-
słowego Instytutu Maszyn Rolniczych 

w Poznaniu. Liczną grupę stanowili również 
zaprzyjaźnieni goście z zagranicznych ośrod-
ków naukowych z  Pragi, Nitry oraz Dub-
lan. Ogółem w  konferencji wzięło udział 
168 osób, w tym 12 z zagranicy. 

Nasz Uniwersytet reprezentowali 
m.in.: prof. dr hab. Włodzimierz Sady 
– Rektor Uniwersytetu Rolniczego, dr 
hab. Sylwester Tabor, prof. UR – Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
oraz dziekani i  prodziekani zaprzyjaźnio-
nych wydziałów. Uroczystego otwarcia 
dokonał prof. dr hab. Włodzimierz Sady 
– Rektor, wspominając w swoim wystąpie-
niu początki naszej Uczelni, jak również 
początki Wydziału Techniki i  Energetyki 
Rolnictwa – obecnie Inżynierii Produkcji 
i Energetyki. 

SESJA PLENARNA

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Sławo-
mir Kurpaska – dziekan wydziału przed-
stawiając osiągnięcia naukowo-dydaktyczne 
wydziału na przestrzeni ostatnich 5 lat dzia-
łalności. W swoim wystąpieniu omówił także 
kierunki kształcenia prowadzone na naszym 
wydziale oraz przedstawił główne kierunki 
badawcze, podkreślając ich ścisły związek 
z praktyką i innowacyjną gospodarką. 

Drugi referat w  sesji plenarnej wygłosił 
prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. 
PAN, dr h. c. m. – współtwórca Wydziału 
Techniki i  Energetyki Rolnictwa. Przedsta-

wił w  nim historię i  rozwój krakowskiego 
ośrodka na tle środowiska krakowskiego oraz 
całej inżynierii rolniczej. Podkreślił również 
w swoim wystąpieniu ogromną rolę jaką speł-
nił ówczesny Wydział Techniki Rolniczej 
Akademii Rolniczej w  Lublinie w  rozwoju 
kadr naukowych naszego wydziału. 

Jubileusz Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Energetyki 
35-lecie powołania Wydziału
40-lecie kierunku kształcenia: 
Technika Rolnicza i Leśna
Kraków, 26 września 2012 r. 

Otwarcie konferencji, przemówienie 
prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady 
– Rektora UR
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Trzecim prelegentem był prof. dr hab. 
Tadeusz Juliszewski, który w swoim krótkim 
wystąpieniu Czas pracy zawodowej, czas eme-
rytury…, przedstawił sylwetki byłych dzieka-
nów i pracowników wydziału, odchodzących 
w  roku jubileuszowym na zasłużoną emery-
turę. Byli nimi: prof. dr hab. Janusz Kolowca, 
prof. dr hab. Józef Kowalski, prof. dr hab. 
Norbert Marks, prof. dr hab. Jerzy Dąbkow-
ski oraz dr hab. Jerzy Langman prof. UR. 

JM Rektor wraz z  dziekanem wydziału 
uhonorowali ich jubileusz wręczając listy gra-
tulacyjne oraz drobne upominki. Następnie 
głos zabierali poszczególni przedstawiciele 
jednostek naukowych przybyłych na naszą 
uroczystość, którzy odczytali listy gratula-
cyjne od swoich społeczności akademickich. 

REFERATY I POSTERY

W  drugiej części jubileuszowej konferen-
cji obyły się dwie sesje referatowe, któ-
rym przewodniczyli prof. dr hab. Józef 
Szlachta z UP we Wrocławiu oraz prof. dr 
hab. Andrzej Kwieciński z UP w Lublinie. 
W  pierwszej sesji referaty wygłosili: prof. 
dr hab. Stanisław Pabis – dr h.c. naszej 
Uczelni Oryginały, modele i symetrie w nauce 
o  rzeczywistości fizycznej, prof. Ryszard 
Hołownicki Innowacje inkrementalne 
i radykalne środki dla produkcji sadowniczej 
oraz prof. Jerzy Weres Inżynieria rolnicza 
w  dobie innowacyjnych technologii infor-

macyjnych i  komunikacyjnych. W  przerwie 
pomiędzy sesjami, w Sali Tradycji, odbyło się 
posiedzenie Komitetu Techniki Rolniczej 
PAN, któremu przewodniczył prof. dr hab. 
Józef Kowalski. W drugiej sesji referatowej 
głos zabrali: prof. dr hab. Leszek Romań-
ski Innowacyjność w  badaniach naukowych, 
prof. dr hab. Aleksander Lisowski Kon-
wersja biomasy na paliwa formowane, prof. 
dr hab. Ignacy Niedziółka Alternatywne 
metody uprawy gleby oraz prof. dr hab. Jan 
Szczepaniak Techniki i technologie informa-
cyjne w  projektowaniu i  badaniach maszyn 
rolniczych PIMR. 

Oprócz sesji plenarnej i  referatowych 
odbyła się również sesja posterowa, na któ-
rej zaprezentowano 26 prac. Przeważała 

tematyka związana z  odnawialnymi źród-
łami energii oraz z  automatyzacją procesów 
w produkcji zwierzęcej. Podsumowanie sesji 
posterowej poprowadził prof. dr hab. Jan 
Bronisław Dawidowski (ZUT Szczecin) 
analizując poruszaną problematykę badawczą 
i podkreślając bardzo wysoki poziom prezen-
towanych prac. 

Na zakończenie konferencji wystąpił 
prof. dr hab. Sławomir Kurpaska – dziekan 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, 
który podziękował wszystkim za przybycie 
oraz uświetnienie naszego jubileuszu swoją 
obecnością. 

Tekst: dr hab. inż. Maciej Kuboń
– przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Wręczenie listu gratulacyjnego prof. dr. hab. 
inż. Józefowi Kowalskiemu

Uczestnicy konferencji

Jubilaci naszego Wydziału odchodzący na emeryturę
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Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy 
prof. dr. hab. inż. Janusza Sabora. To był 
czerwcowy poniedziałek, pierwszy dzień 
sesji egzaminacyjnej, Pan Profesor rozpoczął 
egzamin. Wszystkich nas nagła śmierć Profe-
sora zaskoczyła. 

Nie mogliśmy się pogodzić z  tym co się 
stało, tym bardziej, że Profesor ciągle odczuwał 
wielką ciekawość ludzi i radość życia. Był czło-
wiekiem niezwykłym, inspirował nas wszyst-
kich, a  Jego fascynacja nauką była zaraźliwa, 
praca natomiast nie była obowiązkiem, była 
pasją. Rok temu w Krynicy-Zdroju obchodzi-
liśmy 20. lecie kierowania przez Profesora naszą 
Katedrą Genetyki, Nasiennictwa i  Szkółkar-
stwa Leśnego. Przytoczę życzenia, które złoży-
liśmy Profesorowi z okazji tego jubileuszu. 

Nie przypuszczaliśmy, że czas współpracy 
z Profesorem będzie już taki krótki. 

Janusz Sabor urodził się w  Krakowie 
25  grudnia 1946  r. Było to Jego miasto 
rodzinne, które darzył wielką miłością. Lata 
szkolne zakończył egzaminem maturalnym 
złożonym w  1964  r. w  I  Liceum Ogólno-
kształcącym im. Bartłomieja Nowodwor-
skiego w Krakowie. Całe swoje dorosłe życie 
poświęcił Wydziałowi Leśnemu w  Krako-
wie, na którym studiował i był zatrudniony 
nieprzerwanie od 1969 r. Dyplom mgr inż. 
leśnictwa otrzymał na podstawie pracy Próba 
analizy budowy morfologicznej modrze-
wia (Larix decidua Mill.) na powierzchni 
porównawczej w  Kolanowie według wybra-
nych cech ugałęzienia, której promotorem 
był prof. dr hab. Edward Chodzicki. Dok-
toryzował się pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Stanisława Bałuta w  1975  r. Tema-
tyka rozprawy doktorskiej dotyczyła Pędze-
nia wiosennego świerka pospolitego [Picea 
abies (L.) Karst.] proweniencji objętych 
doświadczeniem IPTNS-IUFRO 1964/68 
na powierzchni doświadczalnej LZD Kry-
nica w cyklu przyrostowym 1975 r. W pracy 
habilitacyjnej przedstawił charakterystykę 
Zmienności sosny zwyczajnej (Pinus sylve-
stris L.) i  hodowlanej wartości jej polskich 
proweniencji w  warunkach siedliskowych 
Beskidu Sądeckiego. Rozprawa została opub-
likowana w  1994  r. w  Zeszytach Nauko-
wych AR w Krakowie, Seria Rozprawy 185. 
Tytuł profesora zwyczajnego nauk leśnych 
nadał Mu Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej w 1999 r. 

Prof. dr hab. inż. Janusz Sabor na 
Wydziale Leśnym przeszedł wszystkie szczeble 
zawodowej kariery. Rozpoczął pracę od sta-
nowiska stażysty w  Instytucie Hodowli 
Lasu, a  następnie asystenta (1970-1978), 
adiunkta (1978-1997) i od 1999 r. profesora 
w  Katedrze Nasiennictwa, Szkółkarstwa 
i Selekcji Drzew Leśnych (aktualnie Katedra 
Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leś-
nego). Przez ponad 20 lat pełnił funkcję kie-
rownika tej Katedry. 

Odbył staże zagraniczne w znanych ośrod-
kach naukowych m.in. w  Sveriges Lantbruk-
suniversitet, Inst. för Skogsgenetik (SLU) 
w  Szwecji (1982), Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) i  Forêt-
Cellulose we Francji (1983-1984) i Landesan-
stalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten 
Nordrhein-Westfalen (LÖBF-LAFO) (1992). 

Dzisiaj w ciszy kłaniamy się nisko – i dziękujemy
Dzisiaj obiecujemy – będziemy pamiętać

Wspomnienie 
o prof. dr. hab. inż. Januszu Saborze 
(1946-2012) 

Prof. dr. hab. inż. Janusz Sabor

Panie Profesorze

piątą część wieku kierujesz Katedrą, 
sercem gorącym wszystko poruszasz

zaś duchem – wszelkie trudności skruszasz. 
I chociaż czasu często nie staje

to umysł Twój i pasja 
idei tej wartość i kształt nadaje. 

I duma głęboka wciąż rośnie w Nas, 
że możemy być z Tobą i być chcemy w dalszy czas. 

Jacek Banach, Elżbieta Baran-Śmiecińska, 
Anna Hebda, Marta Kempf, Marian Kulej, 

Krystyna Majerczyk, Petronela Majerska, 
Katarzyna Masternak, Adam Piszczek, 

Elżbieta Stach, Kinga Skrzyszewska

18 kwietnia 2011 r. Krynica – Kraków
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Profesor należał do wąskiego grona 
specjalistów genetyki populacyjnej i  selek-
cji drzew leśnych. Główne zainteresowania 
naukowe realizował prowadząc na szeroką 
skalę badania proweniencyjne świerka, 
sosny, jodły, testując potomstwa w doświad-
czeniach pochodzeniowych i  oceniając 
strukturę genetyczną drzew markerami izo-
enzymowymi i terpenowymi. Współtworzył 
program zachowania leśnych zasobów geno-
wych i  hodowli selekcyjnej drzew leśnych 
w  regionalnych bankach genów terenów 
górskich i  podgórskich. Ważnym kierun-
kiem badawczym Profesora było opraco-
wanie genetycznych podstaw hodowli 
selekcyjnej drzew leśnych oraz ochrona leś-
nych zasobów genowych w  Regionalnym 
Karpackim Banku Genów. W  dorobku 
Profesora na uwagę zasługuje współpraca 
z praktyką leśną oraz aplikacyjność prowa-
dzonych badań. 

Był zaangażowany w  wymianie doświad-
czeń i  osiągnięć naukowych aktywnie 
uczestnicząc oraz organizując liczne kon-
ferencje i  sympozja. Zorganizował cykl 
krajowych i  międzynarodowych konfe-
rencji naukowych poświęconych zagospo-
darowaniu leśnych zasobów genowych 
głównych gatunków lasotwórczych w Kar-
patach: świerka, buka, jodły oraz gatunków 
domieszkowych. Pod auspicjami Polskiej 
Akademii Umiejętności zorganizował 
Międzynarodową Konferencję Naukową 
Postęp badań w zakresie genetyki populacyj-
nej i  biochemicznej drzew leśnych (2008). 
Współorganizował, a  także był głównym 
organizatorem, międzynarodowych konfe-
rencji IUFRO Grupy Roboczej S 2.02.11 
Proweniencje i  selekcja świerka na Słowa-
cji, w Czechach i Polsce (1997) oraz Świerk 
pospolity w zachowaniu leśnych ekosystemów 
w Europie (2007). Ostatnia taka konferen-
cja, którą zainicjował Profesor odbyła się 
13-15 września 2012 r. 

Pozostawił cenny i bogaty dorobek naukowy 
i dydaktyczny. Jest autorem lub współautorem 
blisko 200 opracowań, w tym 100 publikacji 

w czasopismach krajowych i zagranicznych, 7 
instrukcji wdrożeniowych oraz wielu opraco-
wań niepublikowanych (ekspertyzy, sprawo-
zdania z projektów badawczych). 

Za niezwykle wartościowe należy uznać 
współautorstwo opracowania Program zacho-
wania leśnych zasobów genowych i  hodowli 
selekcyjnej drzew leśnych na lata 1991-2010 
oraz jego kontynuację na lata 2011-2035, 
a także wydanie z Jego inicjatywy przez Cen-
trum Informacyjne Lasów Państwowych 
w  Warszawie w  2006  r. Elementów genetyki 
i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. 

W  swoim aktywnym życiu Profesor peł-
nił szereg funkcji w  wielu organizacjach 
krajowych i  międzynarodowych oraz towa-
rzystwach naukowych. Był m.in.: koordy-
natorem grupy roboczej IUFRO S 2.02.11 
Proweniencje i  selekcja świerka XX Świa-
towego Kongresu IUFRO w  Tampere, 
a  decyzją Komitetu Narodowego tej orga-
nizacji, jego funkcjonariuszem, członkiem 
Rady Naukowej Leśnego Banku Genów 
w  Kostrzycy (od  1996  r.), Kolegium Lasów 
Państwowych (od 1998  r.), przewodniczą-
cym Rady Naukowo-Społecznej Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Ślą-
skiego (od 2000  r.) a  od 2005  r. członkiem 
Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kom-
pleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Sąde-
ckiego. Zasiadał również w Radzie Naukowej 
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (od 
2008 r.), Komitecie Nauk Leśnych PAN (od 
2007 r.), Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych 
i weterynaryjnych przy Wydziale Przyrodni-
czym PAU (od 2002 do 2008 r. wiceprzewod-
niczący), a  także Komitecie Redakcyjnym 
czasopisma Dendrobiology (od 2003  r.). 
Od 2005  r. przewodniczył Krajowej Komi-
sji Nasiennictwa Leśnego. W  latach 2003-
2004 r. kierował powołanym przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych Zespo-
łem ds. opracowania programu testowania 
potomstwa drzew oraz uczestniczył w  pra-
cach Zespołu zadaniowego Program ochrony 
różnorodności biologicznej oraz zachowania 
leśnych zasobów genowych i  hodowli drzew 
w Lasach Państwowych na lata 2011-2035. 

Do najważniejszych jego osiągnięć 
związanych z  działalnością wdrożeniową 
należy zaliczyć wprowadzenie zasad regio-
nalizacji nasiennej do praktyki leśnej oraz 
prace związane z  oceną wartości hodow-
lanej głównych gatunków lasotwórczych 
drzew leśnych. 

Za propagowanie nowoczesnych kierun-
ków badawczych, a także osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i społecznej na rzecz środowiska 
akademickiego i praktyki leśnej został odzna-
czony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a za 
działalność społeczną m.in. srebrną Odznaką 
Polskiego Towarzystwa Leśnego i  medalem 
„80 lat Lasów Państwowych”. 

Profesor Janusz Sabor angażował się 
z oddaniem w działalność dydaktyczną. Od 
siebie i współpracowników wymagał rzetel-
nego nauczania, a  od studentów gruntow-
nej wiedzy. Prowadził nie tylko planowe 
wykłady, seminaria i ćwiczenia terenowe na 
kierunku Leśnictwo, ale także podejmował 
nowe zadania dydaktyczne. Zorganizował 
i kierował powołanym w 1998 r. na Wydziale 
Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie Studium Podyplomowym Genetyki 
i  Selekcji Drzew Leśnych. Zakres tema-
tyczny wykładów realizowanych w  ramach 
zajęć Studium obejmuje, m.in. aktualne 
problemy leśnej genetyki populacyjnej, pod-
stawy zachowania bioróżnorodności oraz 
możliwości identyfi kacji genetycznej drzew 
i  drzewostanów. Organizował i  prowa-
dził międzynarodową wymianę studentów 
z Francją i Czechami. 

Profesor był wyjątkową osobowoś-
cią. Na zawsze pozostanie we wdzięcz-
nej pamięci polskich leśników, jako wielki 
uczony, wybitny genetyk – leśnik, otwarty 
i  krytyczny obserwator, miłośnik przyrody 
i  sztuki, a  także człowiek wrażliwy, otwarty 
i życzliwy dla każdego. 

Tekst: dr inż. Kinga Skrzyszewska
Katedra Genetyki, Nasiennictwa 

i Szkółkarstwa Leśnego
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 
w dniu 29 czerwca 2012 r.

Rektor, prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, poinformował, że zmarli: Kazimierz Brózda – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt, Anna Adamczyk – emerytowany pracownik obsługi oraz prof. Janusz Sabor – kierownik Katedry Genetyki, Nasiennictwa i Szkół-
karstwa Leśnego Wydziału Leśnego, członek Senatu. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy. 

Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Andrzejowi Radwanowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych oraz prof. 
Barbarze Filipek-Mazur mianowanej na stanowisko profesora zwyczajnego. Poinformował, że tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał również 
prof. Bogdan Kulig, ale w dniu Senatu odbierał nominację u Prezydenta RP. 

Radca Prawny – mgr inż. Ewa Weyssenhoff  poinformow ała, że wyrokiem z dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił apelację 
Uniwersytetu Rolniczego w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej dotyczącej Budynku Jubileuszowego. 

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o: 
 • ponowne zatrudnienie prof. dr hab. Teresy Fortuny na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności, 
 • ponowne zatrudnienie dr. hab. Mariana Kuleja, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa 

i Szkółkarstwa Leśnego, 
 • zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Jagusiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, 
 • przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Volodymyra Hlotova na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji, 
 • zatrudnienie dr. hab. inż. Jana Zwolaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, 
 • zatrudnienie dr hab. Izabeli Krakowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej. 

Senat wybrał kandydatów – prof. dr hab. Teresę Leszczyńską i dr. hab. Waldemara Gila, prof. UR na członków Komisji Dyscyplinarnej do 
spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Senat uchwalił Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i  Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasad 
Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. 

Senat określił planowane efekty kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profi li kształcenia. 

Senat uchwalił od roku akademickiego 2012/2013 efekty kształcenia dla kierunku studiów Weterynaria prowadzonego przez Uniwersyteckie 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. 

Senat ustalił rodzaje i  wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w  roku 
akademickim 2012/2013. 

Senat przeznaczył dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń dla prorektorów i dziekanów Uczelni. 

Senat zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Włodzimierzowi Sady – JM Re ktorowi 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego na okres kadencji 2012-2016. 
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Senat przyjął do akceptującej wiadomości 
 • informację Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr dotyczącą okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzonej w kadencji 2008-2012, 
 • sprawozdania z działalności senackich komisji w kadencji 2008-2012. 

Senat uzupełnił uchwałę nr 37/2012 podjętą na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r. 

Senat pozytywnie zaopiniował: 
 • zamianę gruntów pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a miastem i gminą uzdrowiskową Muszyna 

polegającą na: 
a) nabyciu przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie działki nr 4/1 o pow. 2,38 ha, obr 0008 Wojkowa; 
b) zbyciu na rzecz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna działek nr: 5/3, 5/4, 5/5, 56/1, 56/2 o łącznej powierzchni 2,2073 ha, obr 0008 

Wojkowa. 
 • sprzedaż własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w Krynicy-Zdroju, przy ul. Jaworowej 3, stanowiącej 

działkę ewidencyjną nr 1081/1 o pow. 0,0460 ha, obr 0001 Krynica-Zdrój. 

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 
w dniu 28 września 2012 r.

R ektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wręczył listy gratulacyjne prof. Annie Pindel oraz prof. Bogdanowi Kuligowi, którym Prezy-
dent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych i prof. Jackowi Kozdrójowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk biologicznych. 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. Stanisław Koczwański – emerytowany pracow-
nik Wydziału Leśnego, dr inż. Władysław Żurawel – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Senat uczcił Ich 
pamięć chwilą ciszy. 

Rektor zapoznał członków Senatu z postanowieniem wojewody małopolskiego, które przesłał do prezydenta Miasta Krakowa, gdzie zawiesza 
z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia w trybie art. 256 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. 
przez Uniwersytet Jagielloński z dniem 1 wrzenia 2005 r. prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przy. al. Mickiewicza 24/28. Woje-
woda zawiesił działania z 2005 r., kiedy UJ bezprawnie wpisał się do ksiąg wieczystych jako właściciel Budynku Jubileuszowego. Dodatkowo 
wojewoda wezwał prezydenta miasta Krakowa reprezentującego Skarb Państwa do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniej-
szego postanowienia do właściwego sądu z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej dla budynku przy al. Mickiewicza 24/28 poprzez 
wykreślenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Zgodnie z art. 103 kpa zawieszenie postępowa-
nia wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie. Dodał, że w uzgodnieniu z wojewodą, Uczelnia przy współpracy mgr Ewy Weys-
senhoff  i innymi prawnikami, wystąpiła z wnioskiem o kasację tego wyroku. 

Rektor poinformował, że jeszcze na ręce prof. Janusza Żmiji wpłynęły listy gratulacyjne dla dr inż. Zbigniewa Siejki oraz prof. Krzysztofa 
Gawrońskiego, od ks. Dionizego Jedynaka – proboszcza parafi i pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza z podziękowaniami dla pracowników i stu-
dentów za wykonanie profesjonalnej inwentaryzacji Cmentarza Parafi alnego Batowice. 

Senat powołał stałą Komisję skrutacyjną celem obsługi obrad w kadencji 2012-2016 w składzie: dr inż. Jacek Banach, dr inż. Monika Bie-
niasz, dr inż. Zofi a Kmiecik-Kiszka, dr inż. Zbigniew Siejka, mgr inż. Zbigniew Zuśka i Czesław Ludwikowski. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o: 
 • ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Wiesława Barabasza na stanowisku profesora zwyczajnego w  Katedrze Mikrobiologii 

(od 11 paździe rnika 2012 r.), 
 • zatrudnienie prof. dr. hab. Jacka Kozdrója na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mikrobiologii (od 1 października 2012 r.), 
 • przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Danuty Sochackiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji Rolnej, 

Katastru i Fotogrametrii (od 1 października 2012 r. do 31 maja 2013 r.), 
 • przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Moniki Małodobry na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w  Katedrze Sadownictwa 

i Pszczelnictwa (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.), 
 • zatrudnienia dr. hab. inż. Piotra Gębczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Surowców i Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego. 

Senat powołał stałe Komisje Senackie. 
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Senat powołał: 
 • prof. dr. hab. Jarosława Frączka na przewodniczącego Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej, 
 • prof. dr. hab. Marcina Rapacza na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, 
 • dr. hab. Jerzego Skrzyszewskiego na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. ds. Dydaktycznych i Studenckich, 
 • prof. dr. hab. Wiesława Musiała na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej, 
 • prof. dr. hab. Jana Pawełka na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów, 
 • prof. dr. hab. Krzysztofa Surówkę na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr, 
 • prof. dr. hab. Stanisława Brożka na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Analiz i Odwołań, 
 • dr. inż. Piotra Kacorzyka na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Socjalnych. 

Senat pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni. 

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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się międzynarodowa konferencja naukowa 
Teraźniejszość i  przyszłość nauk o  zwierzę-
tach organizowana przez Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. Konferencję patronatem hono-
rowym objęli: Marek Sowa – marszałek 
województwa małopolskiego oraz prof. dr 
hab. Janusz Żmija – Rektor Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie. W  konferencji 
uczestniczyło ponad 150 osób, przedstawi-
cieli wszystkich krajowych ośrodków nauko-
wych zajmujących się różnymi aspektami 
użytkowania zwierząt oraz goście z  uczelni 
zagranicznych. W  ramach czterech sesji 
wygłoszono 13 referatów, a 105 prac zostało 
zaprezentowanych w formie posterów. 

ODZNAKA HONOROWA

W  sesji plenarnej referat wiodący Tenden-
cje w produkcji zwierzęcej w świecie i w Polsce 
w ostatnim 50-leciu i perspektywy na przyszłość 
wygłosił dr hab. Witold Chabuz z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Następnie odznaką honorową Za Zasługi 
dla Wydziału Hodowli i  Biologii Zwie-
rząt Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie 
zostali uhonorowani profesorowie: Paweł 
Brzuski, Piotr Epler, Józef Koczanow-
ski, Marian Ormian, Nikolai Nikolaevitch 
Tyutyunnik oraz pośmiertnie Bogusław 
Barabasz. Problematyka badawcza prezen-
towana w  poszczególnych sesjach związana 
była z  dotychczasową działalnością badaw-
czą profesorów Jubilatów kończących w bie-
żącym roku swoją działalność zawodową na 
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. 

REFERATY

W I sesji zatytułowanej Od grup krwi do mar-
kerów genetycznych referat Rozwój metod kon-
troli pochodzenia zwierząt – od grup krwi do 
polimorfi zmu DNA wygłosił dr inż. Tadeusz 
Rychlik z Instytutu Zootechniki – Państwo-
wego Instytutu Badawczego, a  dr Urszula 
Kaczor z  Uniwersytetu Rolniczego, przed-
stawiła problematykę wykorzystania marke-
rów molekularnych w  ocenie użytkowości 
mięsnej przeżuwaczy. 

W sesji dotyczącej środowiskowych aspek-
tów optymalizacji chowu świń prof. dr hab. 
inż. Władysław Migdał z  Uniwersytetu 
Rolniczego przedstawił spojrzenie retro-
spektywne na możliwość oddziaływania 
żywieniem na kształtowanie cech rozpło-
dowych loch, zaś mgr Dorota Napierała 
z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Teraźniejszość i przyszłość nauk 
o zwierzętach”
Kraków, 21-22 czerwca 2012 r. 

Odznaka Za Zasługi dla Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Uczestnicy konferencji w czasie obrad
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Technologicznego w  Szczecinie dokonała 
analizy polimorfi zmu genów PRL, BF, LIF 
oraz RYR1 w stadzie loch mieszańców oraz 
ich związek z  wielkością miotu. Dr inż. 
Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego 
przedstawił zaś możliwości zastosowania 
technik ultrasonografi cznych w  diagnozo-
waniu funkcji rozrodczych u loch. 

W  kolejnej sesji referatowej prze-
prowadzonej 22 czerwca, podjęto prob-
lematykę zwierząt wolno żyjących, jako 
nieodłącznych towarzyszy człowieka. 
Z  tego zakresu prof. Wanda Olech-Pia-
secka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie przedstawiła refe-
rat Europejski program ochrony żubra Bison 
bona sus, a  prof. Kajetan Perzanowski 
z  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
mówił o technikach badawczych wykorzy-
stywanych w  programie restytucji karpa-
ckiej populacji żubra. W  głównym nurcie 
tematyki tej sesji mieścił się referat dr inż. 
Magdaleny Hędrzak z Uniwersytetu Rol-
niczego Chomik europejski – tajemniczy 
mieszkaniec małopolskich pól. Na zakoń-
czenie wspomnianej sesji dr hab. inż. 
Joanna Makulska, prof.  UR zaprezento-
wała referat na temat badań operacyjnych 
w zarządzaniu stadem. 

Rozwinięciem idei poprzedniej sesji była 
problematyka zawarta w  kolejnej, zatytuło-
wanej Antropopresja a rewitalizacja i ochrona 
środowiska wodnego. W sesji tej dr hab. Jaro-
sław Chyb mówił o  poznawczych i  apli-
kacyjnych aspektach kontroli dojrzewania 
samic ryb. Kolejne referaty dotyczyły zagro-
żeń związanych z ingerencją techniczną czło-
wieka w  naturalne środowisko wód. Mgr 
inż. Artur Klaczak zaprezentował referat 
Z prądem i pod prąd – rola turbin i przepła-
wek w  ekosystemach rzecznych, zaś mgr inż. 
Michał Nowak przedstawił temat Dynamika 
zmian, zagrożenia i perspektywy ochrony ich-
tiofauny dorzecza Górnej Wisły. 

Podsumowania problematyki przedsta-
wionej w sesji plakatowej (obejmującej aktu-
alną tematykę badawczą różnych ośrodków 
naukowych) dokonali naukowcy Uniwersy-
tetu Rolniczego dr hab. Andrzej Sechman, 
prof. UR oraz dr hab. inż. Piotr Micek. 
W ożywionej dyskusji dążono do wypracowa-
nia stanowiska w sprawie przyszłych kierun-
ków badań oraz kształcenia w zakresie nauk 
o zwierzętach. 

Tekst: prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
– prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Prof. dr hab. lek. wet. Jerzy Niedziółka wręcza nominatom pamiątkowe portrety-karykatury

Celem tej inicjatywy było zapoznanie 
studentów ze specyfiką zarówno branży 
spożywczej, handlu detalicznego oraz rynku 
spożywczego, w krajach które włączyły się do 
współpracy. Takie interdyscyplinarne spek-
trum tematów zapewniło korzyści studentom 
studiów ekonomicznych i  technologii 
żywności. Uczestnicy Letniej Szkoły mogli 
wzbogacić swoje doświadczenia akademi-
ckie dzięki Visegrad University Association 
(VUA). Wydarzenie zostało zorganizowane 
przy współpracy Uniwersytetów Rolniczych 
w Nitrze i Krakowie. 

W gronie 30 studentów z 5 krajów: Słowacji, 
Polski, Rosji, Kazachstanu i Australii znalazło się 
dwoje studentów i dwie doktorantki z naszego 
Uniwersytetu: Anna Orlof (III rok inżynie-
rii środowiska), Mateusz Woźniak (V rok eko-
nomii), Iwona Cieślik (doktorantka II  roku 
technologii żywności) i  Agnieszka Gębusia 
(doktorantka IV  roku technologii żywności). 
Uczestnicy bardzo szybko pokonali zarówno 
barierę językową, jak i różnice kulturowe. 

NITRA I WIEDEŃ

Pierwszy tydzień Szkoły, który odbywał się 
w Nitrze, koordynowała prof. dr Ing. Elena 
Horska – prorektor ds. Stosunków Mię-
dzynarodowych i  Public Relations Słowa-
ckiego Uniwersytetu Rolniczego w  Nitrze. 
Główne zagadnienia, z jakimi zetknęli się stu-
denci, dotyczyły międzynarodowego prze-
mysłu i  handlu spożywczego w  dzisiejszym 
świecie. Oprócz całodziennych wykładów, 
na uczestników Międzynarodowej Wyszeh-
radzkiej Szkoły Letniej czekało wiele atrakcji, 
m.in. zwiedzanie Wiednia oraz Uniwersytetu 
Nauk Rolniczych (BOKU). Niesamowite 
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wrażenie na uczestnikach spotkania wywarło 
wyposażenie uniwersytetu oraz urządzenia 
technologiczne służące prowadzeniu badań. 

Na przedmieściach Nitry odbywał się 
słowacki festiwal kulinarny. Tam każdy mógł 
zasmakować słowackich przysmaków, a  naj-
większym powodzeniem cieszyły się Słowa-
ckie Haluszki. 

KRAKÓW I WIELICZKA

Drugi tydzień Letniej Szkoły odbywał się 
w  Krakowie i  koordynowany był przez 
dr.  hab. inż. Andrzeja Krasnodębskiego 

Międzynarodowa Wyszehradzka 
Letnia Szkoła „Food Business 2012”
Nitra-Kraków, 25 czerwca – 8 lipca 2012 r. 

Okolicznościowe wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji.
Formal speech delivered by Professor Janusz Żmija – Rector of the University of Agriculture in Krakow

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze – prof. Ing. Peter Bielik PhD, w czasie dyskusji 
ze studentami. Professor Peter Bielik – Rector of  the Slovak University of Agriculture in Nitra 
during discussion with students



54

The Summer School was designed to fami-
liarize students with the knowledge of both 
the food industry and retail trade and the 
market. Th is interdisciplinary approach has 
the benefi t of students studying economics 
and food technology. Th e Summer School 
participants can enhance their academic 
experience through Visegrad University 
Association (VUA). Th e event was organized 
in cooperation with an agricultural universi-
ties in Nitra and Krakow. 

In the group of 30 students from 6 countries: 
Slovakia, Czech Republic, Poland, Russia, 
Kazakhstan and Australia were two students 
and two PhD students of our university, they 
were Anna Orlof (third year of Environmen-
tal Engineering), Mateusz Woźniak (fi ft h 
year of Economics) also Iwona Cieślik and 
Agnieszka Gębusia (PhD students in the 
second and fourth year of Food Technology). 
Although initially they had to confront the 

language barrier and cultural diff erences they 
solved it very quickly. 

Th e fi rst week of this project was held in 
Nitra, coordinated by the Vice-Rector for 
International Relations and Public Relations 
Slovak Agricultural University in Nitra – 
Professor Elena Horska, PhD, DSc. Th e 
main problem encountered by the students 
concerned the international food trade and 
industry in the world today. In addition to 
day-long lectures on the participants of the 
International Visegrad Summer School wai-
ted many attractions, including visiting 
Vienna and University of Agricultural Scien-
ces (BOKU), who had a deep impression on 
them through modern technological devi-
ces. Students had the opportunity to parti-
cipate in the Slovak culinary festival, which 
took place in the suburbs of Nitra. Th ere eve-
ryone could experience the Slovak delicacies. 
Enjoyed the most successful Slovak Haluszki. 

Siła młodości – uczestnicy spotkania w Krakowie. 
Th e power of youth – members of the meeting in Krakow

We present this paper in English also, because copies of that 
Information Bulletin will be sent to representatives of the 
Universities, which participated in an International Visegrad 
Summer School. 

International Visegrad Summer School 
– “Food Business 2012”
Nitra-Krakow, 25th June – 8th July 2012

z Katedry Zarządzania i Marketingu w Agro-
biznesie Wydziału Rolniczo-Ekonomicz-
nego. Główne tematy, z  jakimi zmierzyli się 
studenci, dotyczyły jakości żywności, kwestii 
bezpieczeństwa i  nowości w  przemyśle spo-
żywczym oraz w  marketingu. Atrakcjami, 
które umilały czas spędzony w Krakowie były 
m.in. wycieczka do kopalni soli w Wieliczce, 
zwiedzanie Krakowa oraz krajowy wieczór 
w Dworku w Mydlnikach. 

Jako pamiątkę uczestnictwa w  Letniej 
Szkole wszyscy studenci i  goście otrzymali 
dopełnienie wykładów w formie podręcznika 
Żywności  i  Zarządzania przedsiębiorstwem, 
który został opublikowany przez Słowacki 
Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. 

CERTYFIKATY

Ukoronowaniem dwutygodniowej nauki były 
certyfi katy, które otrzymali wszyscy studenci, 
podpisane przez rektorów obu Uniwersyte-
tów prof. Ing. Petera Bielika, PhD – Rek-
tora Uniwersytetu Rolniczego w  Nitrze 
i  prof. dr. hab. Janusza Żmiję – Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Uczestnicy przez dwa tygodnie zdo-
byli ogromną wiedzę i nabyli doświadczenie, 
które będą wykorzystywali na dalszym eta-
pie swoich studiów. Podczas tego spotkania 
zawarli nowe przyjaźnie i przeżyli mnóstwo 
wspaniałych chwil, po których pozostaną na 
zawsze wspomnienia. Wszyscy mają ogromną 
nadzieję na dobrze zapowiadającą się współ-
pracę w przyszłości. 

Tekst: Anna Orlof
– przewodnicząca 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Konsultacja językowa: Iwona Cieślik

doktorantka II roku 
Technologii Żywności

Niniejszy artykuł przedstawiamy również w wersji 

anglojęzycznej, ponieważ egzemplarze Biuletynu 

Informacyjnego zostaną przesłane przedstawicielom 

Uczelni, które uczestniczyły w Międzynarodowej 

Wyszehradzkiej Letniej Szkole.
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Th e second week of the International 
Visegrad Summer School held in Krakow 
and was coordinated by Professor Andrej 
Krasnodębski, PhD, DSc. from the Depart-
ment of Management and Marketing of the 
Faculty of Agriculture and Economics. Th e 
main topics of what faced the students taking 
part in the Summer School is a “food quality 
and safety issues and news in the food indus-
try and in marketing.” Attractions providing 
good time spent in Krakow were such as Wiel-
iczka Salt Mine, sightseeing in Krakow and an 
national evening at the Mydlniki Manor. 

As a  memorial to participate in Sum-
mer School, all students and guests received 
a complement of lectures in the form of text-
book Food and Business Management, which 
was published by the Slovak Agricultural 
University in Nitra. 

Th e crowning achievement of a  two-week 
study were the certifi cates that all the stu-
dents have received, signed by the Rectors 
of both Universities: Professor Peter Bie-
lik, PhD, DSc – Rector of the Slovak Agri-
cultural University in Nitra and Professor 
Janusz Żmija, PhD, DSc – Rector of the 
University of Agriculture in Krakow. 

With tears in their Summer School partici-
pants said goodbye, long-standing in front of 
the bus, waiting for all the visitors to get in and 
leave. Participants in the two weeks have gained 
much knowledge and experience acquired to 
be used at a later stage of their studies. During 
them they made new friends and experienced 
many wonderful moments, whi ch will forever 
be great memories. Everyone has high hopes for 
promising cooperation in the future. 

Th e text of: Anna Orlof 
– chairwoman 

Th e University Student Council 
University of Agriculture in Cracow

Th e language consultation: 
Iwona Cieślik, MSc. 

Ph. D. student 
Faculty of Food Technology

University of Agriculture in Cracow

Międzynarodowa konferencja 
„Wspólna Polityka 
Rolna wobec drobnych 
gospodarstw rolnych”
Kraków, 6-7 lipca 2012 r. 

W związku z obchodami 50-lecia Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w Uniwer-
sytecie Rolniczym odbyła się międzynaro-
dowa konferencja naukowa dotycząca małych 
gospodarstw rolnych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej. 

Konferencja Wspólna Polityka Rolna 
wobec drobnych gospodarstw rolnych, w Krako-
wie stanowiła pokłosie i kontynuację dyskusji 
na temat przyszłości drobnych gospodarstw 
w  UE, jaka została zainicjowana rok temu 
także na Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie, podczas konferencji Teraźniejszość i przy-
szłość drobnych gospodarstw rolnych w  Unii 
Europejskiej. Wspomniana konferencja była 
także odzewem na konferencję inaugurującą 
dyskusję dotyczącą drobnych gospodarstw na 
forum europejskim, która odbyła się w  paź-
dzierniku 2010 r. w Sibiu, w Rumunii. 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Organizatorem konferencji, poza Uniwersy-
tetem Rolniczym, było nowopowołane, zarzą-
dzeniem rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, z dniem 1 marca 2012 r. – Euro-
pejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospo-
darstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w  Krakowie. Współorga-
nizatorami zaś takie instytucje jak: Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w  Krakowie, Instytut Rozwoju Wsi i  Rol-
nictwa PAN w  Warszawie, Województwo 
Małopolskie, Małopolski Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Agencja Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Krakowie, Małopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz 
Małopolska Izba Rolnicza. 

ZRÓŻNICOWANE EUROPEJSKIE ROLNICTWO

Organizatorzy zapraszając gości z  kraju 
i zagranicy, wskazali niejako diagnostycznie, 
że rolnictwo w  krajach Unii Europejskiej, 
z  racji uwarunkowań przyrodniczych, histo-
rycznych i  kulturowych jest wysoce zdywer-
syfi kowane, zarówno w  zakresie struktury 
agrarnej, kierunków prowadzonej produk-
cji i  jej intensywności oraz poziomu osiągal-
nych dochodów. Gospodarstwa rolne obszaru 
wspólnotowego łączy jednak wspólna, ponad-
narodowa polityka rolna, w tym uczestnictwo 
w otwartym rynku, a także ciągle ważna jed-
ność interesów europejskich i  solidarność 
fi nansowa. Nie oznacza to, że Wspólna Poli-
tyka Rolna realizowana już od 50 lat i której 
obecnie obchodzimy jubileusz, szybko, prosto 
i  bezproblemowo rozwiązuje wszystkie kło-
poty rolnictwa. Tak nie jest i  tak nie będzie 
zapewne w przyszłości, gdyż adresatem jej są 
zarówno nowoczesne fermy rolne, gospodar-
stwa o dużym potencjale produkcyjnym i eko-
nomicznym, jak też gospodarstwa drobne 
o charakterze socjalnym, gospodarstwa dwu-
zawodowe czy prowadzące komplemen-
tarną dla rolnictwa działalność gospodarczą. 
Drobne gospodarstwa są w  wielu krajach 
i  regionach Europy dominujące lub co naj-
mniej istotne w strukturze agrarnej. Stanowią 
one, z racji ilościowej i zajmowanego obszaru 
ziemi, a  także zaangażowanego potencjału 
ludzkiego i kapitału, ważny podmiot gospo-
darki rolnej i  agrobiznesu. Gospodarstwa 
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małe czy drobne – różnie defi niowane – 
funkcjonują zarówno w  „starych”, jak też 
i  w  „nowych” krajach Unii Europejskiej, 
a  ich właściciele przeżywają podobne prob-
lemy społeczne, produkcyjne i ekonomiczne. 
Z  racji niewielkiej skali produkcji i  niskich 
dochodów nie są z reguły zdolne do wyzwań 
jakie przed nimi stawia globalizacja obrotu 
żywnością, narastająca konkurencja, a  także 
zwiększające się wspólnotowe wymogi odno-
szące się do szeroko rozumianej ochrony śro-
dowiska. Stąd też ich stan i przyszłość budzi 
głęboki niepokój pracowników nauki, insty-
tucji okołorolniczych, polityków rolnych, 
organizacji rolniczych i  samych rolników. 
Problem ten jest także zauważalny i  coraz 
mocniej akcentowany przez różne struktury 
instytucjonalne Unii Europejskiej. W krajach 
Unii Europejskiej istnieje 13,7  mln gospo-
darstw rolnych, a 70 proc. z nich to gospodar-
stwa o powierzchni poniżej 5 ha. 

GOŚCIE Z 11 KRAJÓW

Pierwszy dzień tegorocznej krakowskiej kon-
ferencji dotyczącej drobnych gospodarstw 
odbywał się w Centrum Kongresowym Uni-

wersytetu Rolniczego i  zgromadził liczne 
grono uczestników z 11 krajów europejskich 
(Austrii, Bułgarii, Francji, Kosowa, Niemiec, 
Rumunii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch 
i Polski) – łącznie ponad 300 osób zaintereso-
wanych zawodowo małymi gospodarstwami, 
tj. rolników, przedstawicieli uczelni i instytu-
tów naukowych, doradców rolniczych, człon-
ków parlamentu krajowego i  europejskiego, 
kadrowych pracowników urzędów central-
nych, agencji rządowych oraz samorządu 
terytorialnego i organizacji rolniczych. 

W PIERWSZYM DNIU KONFERENCJI

Pierwsza sesja poświęcona była 50. rocznicy 
WPR. Wystąpienia dotyczyły więc głów-
nie tej tematyki. Jako pierwszy głos zabrał 
dr Czesław Siekierski, wiceprzewodni-
czący Komisji Rolnictwa Parlamentu Euro-
pejskiego i  przedstawił pokrótce cele i  rolę 
WPR. Kolejnym mówcą była Elizabeth 
Köestinger, członek Komisji Rolnictwa Par-
lamentu Europejskiego. Przedstawiła propo-
zycje reformy Polityki Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Unii Europejskiej, a  będąc jed-
nocześnie reprezentantką Austrii, zaprezen-
towała doświadczenia tego kraju w  zakresie 
drobnych gospodarstw rolnych. Dr Stanisław 
Sorys, członek Zarządu Województwa Mało-
polskiego, przedstawił sytuację obszarów 
wiejskich w  Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego. Bogdan Wiśniewski – dyrek-
tor OT ARR w  Krakowie, przedstawił rolę 
Agencji Rynku Rolnego w realizacji Wspólnej 
Polityki Rolnej UE. Zaś Włodzimierz Okra-
jek, dyrektor MOR ARiMR zreferował wdra-
żanie WPR w  Małopolsce przez ARiMR. 
W pierwszej sesji znalazło się również wystą-
pienie gości z Ukrainy – profesora Siergieja 
Kvashy, reprezentującego Ministerstwo Poli-
tyki Agrarnej i  Żywnościowej Ukrainy oraz 
Iryny Datsenko z  Państwowego Uniwersy-
tetu Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych 
w Kijowie, która przedstawiła sytuację gospo-
darstw rolnych, w  tym zwłaszcza drobnych, 
w okresie przemian ostatnich 20 lat. 

Kolejne sesje pierwszego dnia konfe-
rencji zawierały głównie wystąpienia repre-

zentantów krajów Unii Europejskiej, którzy 
przyjęli zaproszenie uczestniczenia w  kon-
ferencji dotyczącej małych gospodarstw rol-
nych. Drugą sesję otwarł jednak prof. dr 
hab. Józef Zegar, przedstawiając w  refera-
cie Gospodarstwa rodzinne wobec podstawo-
wych wyzwań – wyżywienie świata i  ochrona 
środowiska, szerszy obraz rolnictwa. Dr Ger-
gely Papp, reprezentujący Instytut Badaw-
czy Ekonomiki Rolnictwa Węgier, wskazał 
na spodziewany wpływ reformy WPR na 
małe gospodarstwa rolne na Węgrzech, gdzie 
według danych w 2010 r. było 566 tys. gospo-
darstw rolnych o średniej powierzchni 4,6 ha. 

Rumunię reprezentowała dr Cecylia Ale-
xandri z  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
Rumuńskiej Akademii Nauk w  Bukareszcie. 
Przedstawiła rolę małych gospodarstw rol-
nych w  tym kraju i  ich przyszłość w  świetle 
zmian WPR po 2013 r. Należy zaznaczyć, że 
w Rumunii w 2010 r. było 3.856 tys. gospo-
darstw rolnych o średniej powierzchni 3,4 ha. 

Ukrainę reprezentowała jeszcze dwójka 
naukowców z  Państwowego Uniwersytetu 
Nauk Przyrodniczych i  Środowiskowych 
w Kijowie, dr Vadym Gorovyi i dr Lilia Pru-
dyvus, która przedstawiła referat 20 lat poli-
tyki rolnej w rozwoju rolnictwa Ukrainy. 

Kolejną sesję rozpoczął dr Mirosław 
Drygas (IRWiR), który w  imieniu swoim 
i  współautora referatu Marka Zagórskiego 
(EFRWP), zaprezentował wystąpienie Wspar-
cie dla drobnych gospodarstw rolnych w propozy-
cji reform WPR po 2013. Problemy rolnictwa 
francuskiego w referacie Przekształcenia struk-
turalne w  rolnictwie Francji na przykładzie 
Regionu Doubs, przedstawili Marie Ronsard 
i Claude Vermont Desroches, reprezentanci 
Izby Rolniczej Regionu Doubs. 

Ministerstwo Rolnictwa i  Gospodarki 
Żywnościowej Bułgarii reprezentowały 
Christina Jordanowa i  Silviya Vasdilieva 
w wystąpieniu Małe gospodarstwa rolne w Buł-
garii a  reforma WPR na lata 2015-2020. 
W  2010  r. w  Bułgarii było 371 tys. gospo-
darstw rolnych o średniej powierzchni 10,1 ha. 

Zaś sytuację małych gospodarstw rol-
nych we Włoszech przybliżył uczestnikom 
konferencji Francesco Vanni z Narodowego 

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego otwiera konferencję
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Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, w  wystą-
pieniu Małe gospodarstwa rolne we Włoszech: 
pomoc publiczna, dywersyfi kacja i zrównowa-
żony rozwój. 

Kolejnym wystąpieniem był referat dr. 
Andrzeja Hałasiewicza z  Kancelarii Prezy-
denta RP na temat Drobne gospodarstwa rolne 
a wyzwania rynku pracy. 

Ostatnią, czwartą sesję, rozpoczął dr 
Andreas Schneider, doradca polityczny 
grupy Europejskiej Partii Ludowej w  Parla-
mencie Europejskim, referatem Ewolucje prac 
nad WPR w latach 2008-2012 oraz doświad-
czenie funkcjonowania drobnych gospodarstw 
rolnych w Niemczech. Kolejnymi referentami 
w  tej sesji byli przedstawiciele Polski. Prof. 
dr hab. Wiesław Musiał przybliżył uczestni-
kom Wyzwania wobec drobnych gospodarstw 
rolnych w  aspekcie reformy WPR. Ryszard 
Czacki, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, 
przedstawił temat Oczekiwania drobnych 
gospodarstw rolnych wobec reformy WPR, zaś 
Jarosław Bomba, dyrektor CDR O/Kra-
ków, zaprezentował problemy Doradztwa 
wobec drobnych gospodarstw rolnych. Jako 
ostatni wystąpił Jacek Soska, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego i przedstawił postulatywny dokument 
nazwany Memoriałem Racławickim, który 
opracowano w marcu br., a  jego fi larem jest 
doprowadzenie do stworzenia Regionalnego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 
Polski Południowo-Wschodniej. 

Pierwszy dzień konferencji zakończyła 
ożywiona dyskusja i krótkie podsumowanie. 

KŁOPOTY Z DEFINICJĄ

W  trakcie obrad podkreślono wielką rolę, 
jaką odgrywają drobne gospodarstwa w kon-
tekście podtrzymywania żywotności wsi, 
a  zatem i  wzmacniania kapitału społecz-
nego na obszarach wiejskich. Żywotność 
i  aktywność zawodowa mieszkańców wsi 
jest zarazem gwarantem zagospodarowania 
rolniczego przestrzeni produkcyjnej, zacho-
wania dziedzictwa kulturowego i  tradycji 
z  wiejskim rodowodem. W  wypowiedziach, 
zarówno gości zagranicznych, jak i przedsta-

wicieli Polski, powtarzał się problem braku 
wspólnej definicji pojęcia gospodarstwa 
drobnego – małego, jak i  ogromne zróżni-
cowanie podstaw budowania takiego pojęcia 
– powierzchniowe, ekonomiczne, wartości 
produkcji rynkowej czy jej brak itd. Dodat-
kowo podkreślano konieczność regionalnego 
podejścia do roli i  wsparcia małych gospo-
darstw rolnych. 

WSPÓLNY KOMUNIKAT I WYJAZDY STUDYJNE

Drugi dzień konferencji – 7 lipca – skiero-
wany był do węższego grona uczestników 
i  składał się z  dwóch zasadniczych części. 
Pierwszą było poranne spotkanie zagranicz-
nych uczestników konferencji i  polskich 
przedstawicieli instytucji będących jej współ-
organizatorami. Miało ono na celu wypraco-
wanie komunikatu końcowego konferencji 
z uwzględnieniem głosów w dyskusji z dnia 
poprzedniego, jak i  bieżących wypowie-
dzi uczestników spotkania. Jego treść pre-
zentujemy na końcu tekstu. Komunikat ten 
po konsultacjach i  ostatecznym zredagowa-
niu w dwóch wersjach językowych (polskiej 
i angielskiej) został rozesłany do jej uczestni-
ków oraz instytucji związanych z rolnictwem. 

Na drugi dzień konferencji zaplanowano 
również wyjazdy studyjne. Przygotowano 
trzy trasy w  subregiony zróżnicowane przy-
rodniczo, gospodarczo i kulturowo, których 
cechą wspólną jest dominacja gospodarstw 
małych i  bardzo małych. Każda trasa miała 

„temat przewodni” i  obejmowała wizytę 
w  dwóch gospodarstwach rolnych, spotka-
nie z rolnikami danego obszaru i zwiedzanie 
lokalnych atrakcji turystycznych. Uczest-
nicy konferencji otrzymali pełne opisy – 
charakterystyki przewidzianych tras i wizyt, 
z  których mogli wybrać według własnych 
zainteresowań. Organizatorzy zapropono-
wali trzy trasy: 

 • Gmina Niedźwiedź (powiat limanowski) 
– rejon agroturystyczny; 

 • Gmina Pałecznica (powiat proszowicki) 
– rejon produkcji warzywniczej; 

 • Gminy Zakliczyn i  Pleśna (powiat tar-
nowski) – rejon rolnictwa ekologicznego. 
O  godzinie 10, w  trzech podanych kie-

runkach wyruszyły mikrobusy. W  każdej 
grupie obok gości zagranicznych byli rów-
nież przedstawiciele instytucji naukowych 
i  obsługi rolnictwa oraz tłumacz. Dla każ-
dej z grup terenowych przewidziano co naj-
mniej dwugodzinne spotkanie z  rolnikami. 
Gospodarzami tych spotkań byli wójtowie 
odwiedzanych gmin. Uczestnicy spotkań, 
a zwłaszcza rolnicy, mieli okazję dowiedzieć 
się, że nie są osamotnieni w  swoich prob-
lemach związanych z  posiadaniem małego 
gospodarstwa rolnego, unijną biurokracją, 
rosnącymi wymogami rolno-środowisko-
wymi. Najczęściej głosy rolników dotyczyły 
właśnie rosnących wymagań i  barier biuro-
kratycznych, na jakie natrafi ają w  kontak-
tach z  agencją płatniczą, jaką jest Agencja 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. 

Dyskusja w kuluarach



58

Spotkania z  rolnikami, oprawione muzyką 
graną przez lokalne zespoły folklorystyczne, 
kończyły się swobodną dyskusją przy degusta-
cji potraw tradycyjnych i regionalnych przy-
gotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Godnym podkreślenia jest fakt, iż Euro-
pejskie Centrum Badawcze Drobnych 
Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie, któ-
rego dyrektorem jest prof. dr hab. inż. Janusz 
Żmija, wydawać będzie czasopismo publiku-
jące wyniki analiz, badań, ekspertyz i opraco-
wań w  zakresie funkcjonowania i  przemian 
drobnych gospodarstw rolnych oraz rozwoju 
obszarów wiejskich w  Europie, zwłaszcza 
w  krajach Unii Europejskiej. W  pierwszym 
numerze czasopisma Problemy drobnych 
gospodarstw rolnych, zamieszczone zostanie 
pełne opracowanie tekstowe w języku angiel-
skim lub polskim wystąpień konferencyjnych. 

HONOROWY PATRONAT

Tegoroczną konferencję honorowym patro-
natem objęli: dr Marek Sawicki – mini-
ster rolnictwa i  rozwoju wsi, Marek Sowa 
– marszałek województwa małopolskiego, 
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – JM Rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
oraz dr Czesław Siekierski – wiceprze-
wodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu 
Europejskiego. 

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Mając na uwadze fakt, że drobne gospo-
darstwa rolne prowadzą produkcję rolni-
czą, często ekstensywną i  wielokierunkową, 
uczestnicy konferencji wskazali na więcej niż 
proporcjonalny wkład drobnych gospodarstw 
w prośrodowiskowe zagospodarowanie rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej i w zachowanie 
bioróżnorodności na obszarach wiejskich. 

Uczestnicy konferencji wyrazili zado-
wolenie, że jednym z  efektów zeszłorocz-
nej konferencji w Krakowie było utworzenie 
Europejskiego Centrum Badawczego Drob-
nych Gospodarstw Rolnych przy Uni-
wersytecie Rolniczym w  Krakowie, które 

współorganizowało tegoroczną konferen-
cję. Wyrażono nadzieję, że Centrum stanie 
się wiodącym ośrodkiem badawczym wie-
loaspektowej polityki dotyczącej drobnych 
gospodarstw rolnych i  będzie koordynato-
rem badań prowadzonych zwłaszcza w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, gdzie funkcjonuje 
większość drobnych gospodarstw w UE. 

Uczestnicy z  zainteresowaniem przyjęli 
pakiet propozycji rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i  Rady z  12 października 
2011  r., dotyczących reformy WPR na lata 
2014-2020, stwarzający użytkownikom 
drobnych gospodarstw rolnych szerokie 
możliwości wielokierunkowego i  racjonal-
nego wyboru kierunków rozwoju działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem oferowanego 
w projektach wsparcia w ramach WPR. 

Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na 
rolę drobnych gospodarstw w  podtrzymy-
waniu żywotności terenów górzystych (gór-
skich i  pogórskich), postulując zwiększenie 
stawek wsparcia dla gospodarstw położo-
nych na tych terenach o 20 proc. w stosunku 
do stawki podstawowej, zwłaszcza dla tych 
gospodarstw, które poza produkcją roślinną 
prowadzą także produkcję zwierzęcą. 

Zaniepokojenie uczestników konferen-
cji wywołały dotychczasowe wyniki dyskusji 
nad propozycjami obniżenia poziomu i struk-
turą podziału budżetu UE na lata 2014-2020, 
a szczególnie zagrożenie znacznego zmniejsze-
nia środków fi nansowych przeznaczonych na 
II fi lar WPR. Stan taki oznaczałby faktyczne 
zubożenie źródeł wsparcia przemian i rozwoju 
oraz zamrożenie struktur rolnych, w  szcze-
gólności w  nowych krajach członkowskich 
UE. Dla dużej liczby drobnych gospodarstw 
rolnych obniżenie poziomu finansowania 
oznacza także znaczne ograniczenie szans roz-
wojowych i dywersyfi kacji źródeł dochodów, 
tak w sferze rolnictwa, jak i działań komple-
mentarnych oraz pozarolniczych. 

Uwzględniając zróżnicowanie i  specy-
fi kę rolnictwa i gospodarstw rolnych w kra-
jach UE-27 postulujemy o  uelastycznienie 
struktury fi nansowania I. i II. fi lara, tj. umoż-
liwienie w politykach krajowych przesunięcia 
10 proc. środków z I. fi lara do II., ale również 
z II. fi lara do I. 

Z uwagi na nasilające się zjawiska wielo-
aspektowej dezagraryzacji regionów, w  któ-
rych dominują gospodarstwa drobne, w tym 
masowe porzucanie drobnostadnego chowu 

Uczestnicy konferencji, od lewej: Władysław Kosiniak-Kamysz – minister pracy i polityki socjalnej, 
Elisabeth Köstinger – członek Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor elekt Uniwersytetu Rolniczego, 
Władysław Serafi n – prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, 
dr Andrzej Kosiniak -Kamysz – członek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 
Włodzimierz Okrajek – dyrektor MOR ARiMR w Krakowie
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zwierząt trawożernych i zaniechanie prowa-
dzenia specyfi cznych upraw lokalnych wnio-
skujemy, aby gospodarstwa drobne nadal 
mogły korzystać z  ograniczonego wsparcia 
związanego z produkcją, zwłaszcza z drobno-
stadnym chowem bydła, owiec i kóz. 

Uczestnicy przyjęli z  zadowoleniem 
zapowiedź ryczałtowej formy wsparcia 
małych gospodarstw w formie płatności bez-
pośrednich. Jednocześnie wyrazili nadzieję, 
że ryczałtowe dopłaty mogą być łączone 
z  innymi formami wsparcia o  charakterze 
inwestycyjnym, w  tym nakierowanymi na 
rozwój wielofunkcyjny gospodarstw oraz 
przedsiębiorczość rolniczą i pozarolniczą. 

Zdaniem uczestników nadal celowe 
i  konieczne dla drobnych producentów rol-
niczych i  ogrodniczych jest podtrzymanie 
wsparcia fi nansowego w  zakresie integra-
cji pionowej i  poziomej, rozwoju nowych 
form powiązań z rynkiem oraz adekwatnego 
doradztwa rolniczego. 

Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność 
zwiększenia w  krajach o  dużym rozdrobnie-
niu agrarnym koperty krajowej przeznaczonej 
na dopłaty bezpośrednie, wypłacane w formie 
ryczałtowej z planowanych 10 do 15 proc. 

Zaproponowano, aby środki fi nansowe 
przeznaczone na „zazielenienie” (7 proc.) 
były rozliczane na poziomie kraju lub regionu, 
a nie na poziomie pojedynczych gospodarstw. 

Komunikat końcowy konferencji zawie-
rający zarówno spostrzeżenia uczestników 
jak i  postulaty przekazano władzom Unii 
Europejskiej – Komisji ds. Rolnictwa, jak 
i  państwowym – Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielom organi-
zacji rolniczych. 

Tekst: Dr inż. Ewa Tyran 
Katedra Zarządzania i Marketingu 

w Agrobiznesie

W sekcji Biuletynu „wywiad numeru” 

publikujemy rozmowy z dr. Czesławem 

Siekierskim – wiceprzewodniczącym Komisji 

Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 

i dr. Andrzejem Hałasiewiczem – ekspertem 

w Kancelarii Prezydenta RP. 

Tematem międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej na Wydziale Leśnym 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie oraz 
w  Nadleśnictwach Ustroń i  Wisła w  Beski-
dzie Śląskim, był Świerk pospolity w aspekcie 
zachowania leśnych zasobów genowych 
w  Europie. Wyniki międzynarodowych 
doświadczeń proweniencyjnych IUFRO serii 
1938/39, 1964/68, 1972 i innych. W konfe-
rencji uczestniczyło 80 osób reprezentu-
jących 15 instytucji z  ośmiu krajów, m.in. 
członkowie Grupy Roboczej S 2.02.11 
Norway spruce breeding and genetic resources 
Międzynarodowej Unii Leśnych Organi-
zacji Badawczych (IUFRO), przedstawiciele 
najważniejszych uniwersytetów i  instytutów 
naukowych Europy i  Polski, zajmujący się 
badaniem świerka pospolitego oraz leśnicy – 
praktycy, którzy licznie uczestniczyli zarówno 
w sesji naukowej, jak i terenowej. 

PAMIĘCI PROFESORA JANUSZA SABORA

Ważnym momentem konferencji było nadanie 
I Stacji Terenowej Karpackiego Banku Genów 
Wyrchczadeczka imienia Profesora Janusza 
Sabora – zmarłego nagle w czerwcu br. wybit-
nego specjalisty w dziedzinie genetyki popu-
lacyjnej i selekcji drzew leśnych, organizatora 
wielu krajowych i  międzynarodowych spot-
kań naukowców i  leśników. Profesor uważał, 
że takie spotkania są skutecznym sposobem na 
wymianę aktualnych informacji naukowych 
i przekazywania ich do praktyki leśnej, a także 
pozwalają na zacieśnienie istniejącej współ-
pracy i tworzenie nowych idei naukowych. 

W sesji In memoriam sylwetkę profesora 
Janusza Sabora przedstawiła dr inż. Kinga 
Skrzyszewska, głos zabrali także przyjaciele 
i współpracownicy Profesora: prof. dr hab. 
Maciej Giertych (Instytut Dendrologii PAN 

Międzynarodowa konferencja 
naukowa „Wartość, znaczenie 
i przyszłość świerka”
Kraków, 13-15 września 2012 r. 

Tablica upamiętniająca nadanie imienia Profesora Janusza Sabora na siedzibie Karpackiego 
Banku Genów w Nadleśnictwie Wisła, fot. Laszlo Nagy
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w Kórniku), dr Monika Konnert (Bawarskie 
Biuro Nasiennictwa, Leśnictwa i  Hodowli 
Roślin w Teisendorfi e), prof. Csaba Mátyás 
(Uniwersyt Sopron, Węgry), prof. Tomasz 
Zawiła-Niedźwiecki (Instytut Badawczy 
Leśnictwa w Warszawie), dr hab. Stanisław 
Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki 
i  Współpracy Międzynarodowej oraz dr 
Georg Božič (wiceprzewodniczący grupy 
roboczej IUFRO). Uczestnicy konferencji 
złożyli kwiaty na grobie Profesora na Cmen-
tarzu Salwatorskim. Po zaułkach Krakowa 
oprowadziła ich Agnieszka Sabor – córka 
Profesora, która jest miłośniczką naszego 
miasta i znawczynią jego dziejów. 

SESJA NAUKOWA

Na sesji naukowej przedstawiono i podsumo-
wano liczne inicjatywy badawcze IUFRO. 
Prezentacja najnowszych osiągnięć badaw-

czych dotyczących wartości i  przyszłości 
świerka pospolitego odbyła się w trzech gru-
pach tematycznych: 
1. Obecny stan badań oraz ocena warto-

ści hodowlanej proweniencji świerka na 
podstawie indeksu selekcyjnego określo-
nego w  testach IUFRO serii 1938/39, 
1964/68, 1972 i innych. 

2. Polimorfi zm genetyczny świerka pospo-
litego. 

3. Zasady restytucji świerka. Selekcja 
i zachowanie najbardziej wartościowych 
proweniencji świerka pospolitego. 
Stwierdzono, że wraz z  upływem czasu, 

z doświadczeń proweniencyjnych uzyskuje się 
coraz cenniejsze i coraz bardziej wiarygodne 
wyniki. Dzięki nim powiększa się wiedza 
o  zakresie zmienności genetycznej świerka, 
jego plastyczności i zdolnościach adaptacyj-
nych oraz interakcji genotypu ze środowi-
skiem. Wyniki testów potomstwa stanowią 

także dużą wartość dla hodowli i  ochrony 
tego gatunku w przyszłości. Nowym ważnym 
zastosowaniem wyników jest użycie testów 
terenowych do uwiarygodnienia modelowa-
nia zmian klimatycznych, jak również możli-
wości adaptacji oraz opracowywania strategii 
ochrony ekosystemów leśnych. 

Na podstawie przedstawionych wyni-
ków badań potwierdzono wysoką zmienność 
świerka pospolitego, który zaliczany jest do naj-
ważniejszych gatunków o znaczeniu gospodar-
czym, w znacznej części europejskiego zasięgu 
występowania. Sytuacja taka utrzyma się rów-
nież w  najbliższej przyszłości, kiedy warunki 
środowiskowe będą kształtowane przez zmie-
niający się klimat. Dlatego też konieczne są dal-
sze badania, dla których sieć testów IUFRO 
jest ważną platformą do współpracy. 

Doświadczenia proweniencyjne świerka 
pospolitego, reprezentujące zmienność 
genetyczną niemal z  całego zasięgu jego 

Uczestnicy ko nferencji, fot. Anna Hebda
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występowania, są wartościowym źródłem dla 
badań i ochrony różnorodności, szczególnie 
w  zakresie poprawy trwałości przyszłych 
lasów i  zmniejszania negatywnych skutków 
zmian klimatycznych. Doświadczenia pro-
weniencyjne są jednak niedostatecznie doce-
niane i  istnieją przesłanki, że w części mogą 
być utracone. 

POTRZEBNA JEST KONTYNUACJA

W podsumowaniu konferencji wskazano na 
obszary badawcze wymagające kontynuacji. 
Za najważniejsze uznano pięć, są nimi: 

 • ocena serii testowych świerka w doświad-
czeniu IPTNS – IUFRO 1964/68, jest 
niekompletna i  brak jest ogólnego pod-
sumowania;

 • markery molekularne muszą być bardziej 
zintegrowane z  systemami identyfi kacji 
umożliwiającymi powtarzalność i  zasto-
sowanie w hodowli;

 • ochrona zasobów genowych powinna 
skupić się na południowych obrzeżach 
występowania gatunku, gdzie utrata 
informacji genetycznej odbywa się szybko 
i będzie nieodwracalna;

 • powinien być usprawniony związek mię-
dzy badaniami terenowymi, analizami 
laboratoryjnymi, prawodawstwem i zale-
ceniami, a  wyniki badań naukowych 
w  sposób bardziej efektywny powinny 
być przenoszone do praktyki leśnej;

 • istotne jest nowe podejście do wykorzysty-
wania dostępnych zasobów genetycznych 
w  produkcji materiału odnowieniowego 
świerka. 

Na zakończenie konferencji, delegaci 
IUFRO oraz uczestnicy konferencji dyskuto-
wali nad przejęciem przewodnictwa po prof. 
Januszu Saborze w grupie roboczej IUFRO 
S 2.02.11 Norway spruce breeding and genetic 
resources do nastepnego Kongresu w 2014 r. 
Zaproponowano dr. Mirko Liesebacha 
(Niemcy), którego kandydatura została przy-
jęta jednogłośnie. 

Tekst: dr inż. Kinga Skrzyszewska

W  tym roku odbyła już XVII konferencja 
z  cyklu ENVIRO organizowana corocznie, 
na przemian przez Katedrę Krajinného Pláno-
vania a  Pozemkových Uprav Słowackiego 
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze i Katedrę 
Melioracji i  Kształtowania Środowiska 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, przy 
współudziale Komitetu Melioracji i  Inży-
nierii Środowiska Rolniczego V Wydziału 
PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Jej 
tegorocznym tematem było Racjonalne kształ-
towanie i ochrona zasobów wodnych na obsza-
rach wiejskich. Zbiegła się ona z  jubileuszem 
70. urodzin prof. dr. hab. inż. Zenona Pija-
nowskiego. Relację ze spotkania z Jubilatem 
prezentujemy w dalszej części tego materiału. 

95 PRACOWNIKÓW NAUKI

Konferencję zorganizowano w  Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w  Dobczy-
cach. Jej  celem było stworzenie forum do 
prezentacji najnowszych prac i  wymiany 
osiągnięć naukowych partnerów krajowych 
i zagranicznych, dotyczących roli melioracji 
w  kształtowaniu i  ochronie zasobów wod-
nych na terenach wiejskich, wynikających 
z Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy 
Powodziowej, Strategii Gospodarki Wodnej 
i Programu Małej Retencji Wodnej. 

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Ostrowski – dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska i  Geodezji, który na 
wstępie powitał gości i  uczestników konfe-
rencji. Następnie głos zabrał prof. Duszan 

Huska – dr h.c. naszej Uczelni, reprezentu-
jący Słowacki Uniwersytet w Nitrze. 

Po tych wystąpieniach profesor Krzysz-
tof Ostrowski poinformował, że w  konfe-
rencji uczestniczy 95 pracowników nauki, 
z  obu uniwersytetów-organizatorów, a  także 
z: SGGW w Warszawie, Uniwersytetów Przy-
rodniczych we Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w  Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego z  Olsztyna oraz Instytutu 
Melioracji i  Użytków Zielonych. W  kon-
ferencji uczestniczyli też przedstawiciele 
praktyki melioracyjnej reprezentujący Mało-
polski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
a także członkowie Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Wodnych i Melioracyjnych z mgr. 
inż. Stanisławem Czaplakiem – przewodni-
czącym Zarządu Oddziału w Krakowie. 

REFERATY

W  referatach nadesłanych przez ośrodki 
naukowe zaprezentowano wyniki ścisłych 
badań terenowych i laboratoryjnych dotyczą-
cych: klimatologii, hydrologii, modelowania 
zasobów wodnych, stosunków powietrzno-
-wodnych gleb, nawadniania, jakości wód, 
rekultywacji gleb, konserwacji urządzeń 
wodno-melioracyjnych, skuteczności oczysz-
czania ścieków. Na konferencję zgłoszono 
ogółem 45 prac, które zostały opublikowane 
w czasopismach naukowych: ACTA Scientia-
rum Polonorum serii Formatio Circumiectus, 
Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Polish 
Journal of Environmental Studiem. 

Międzynarodowa konferencja 
naukowa „ENVIRO 2012”
Jubileusz prof. dr. hab. inż. 
Zenona Pijanowskiego
Kraków-Dobczyce, 20-21 września 2012 r. 
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JUBILEUSZ 70. URODZIN 
PROF. DR. HAB. INŻ. 
ZENONA PIJANOWSKIEGO

Aula Centrum Kongresowego wypełniła się 
szczelnie, gdyż tak wielu przyjaciół i  gości 
zebrało się by wspólnie świętować jubileusz 
profesora Zenona Pijanowskiego. Okolicz-
nościowa konferencja miała charakter bardzo 
ciepły i rodzinny. W pierwszej części zaprezen-
towano sylwetkę Jubilata, zwracając uwagę na 
jego wielkie zaangażowanie zarówno w rozwój 
Wydziału Inżynierii Środowiska i  Geodezji, 
gdzie pełnił funkcję wicedziekana, a  następ-
nie dziekana, jak również Prorektora ds. Orga-
nizacji Uczelni i  Współpracy z  Gospodarką. 
W drugiej części Jubilat opowiedział o swoim 
życiu, czyniąc to z wielką pasją i swadą, czym 
wielokrotnie wzbudzał salwę śmiechu i radości. 

SIŁA SPOKOJU

Zebrani goście, zgodnie podkreślali nie tylko 
ogromną wiedzę, lecz także ciepło i opanowa-
nie profesora Pijanowskiego. – Przez siedem 
lat, spotykaliśmy się niemal codziennie i nigdy 
pomiędzy nami nie było konfl iktów – powie-
dział prof. dr hab. Janusz Żmija – Rek-
tor Uniwersytetu (2005-2012). – Był moim 
pierwszym zastępcą i  gdy wracałem zawsze 
wiedziałem, że wszystko będzie w  porządku. 
Zasadą, która kierowała naszym działaniem, 
przez te siedem lat była dewiza pro publico 
bono, którą rozumieliśmy jako działanie dla 
dobra Uczelni. Profesora Pijanowskiego, wów-
czas magistra, poznałem jeszcze jako student. 
Z  czasem zaczęliśmy współpracować zawo-
dowo. Bardzo cenię wiedzę i  doświadczenie 
Jubilata, najlepiej o tym świadczy fakt, że wie-
lokrotnie na spotkania u  Prezydenta Polski, 
delegowałem właśnie profesora Pijanowskiego, 
jako wybitnego eksperta z  zakresu gospodarki 
przestrzennej – dodał profesor Żmija. 

NAJWAŻNIESZA JEST RODZINA

Największą wartością dla Jubilata pozo-
staje rodzina. To umiejętne łączenie pasji Uczestnicy konferencji w czasie obrad, fot. dr inż. Andrzej Bogdał

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji otwiera konferencję, fot. dr inż. Andrzej Bogdał

Widok Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego i zbiornika w Dobczycach, 
fot. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dobczycach
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naukowej, zainteresowań pozanaukowych 
z  byciem mężem, ojcem, dziadkiem – to 
kolejna z cech, która wielu imponuje, zwłasz-
cza dziś, gdy tak bardzo jesteśmy zabiegani. 
– Nie byłoby tego dzisiejszego święta, gdyby 
nie żona Pana profesora, którą miałam przy-
jemność poznać – wspominała prof. dr hab. 
Krystyna Koziec – Prorektor ds. Nauki 
i  Współpracy Międzynarodowej (2005-
2012). – Siedem lat naszej współpracy to wyjąt-
kowy czas. Chcę w  tym miejscu podziękować 
Panu w  imieniu mojego męża, z którym Pan 
profesor miał wiele praktyk. Jego opowiadania 
o  Pańskim zachowaniu i  postawie względem 
studentów, było przykładem w  wychowaniu 
naszych dzieci – powiedziała profesor Koziec. 

KRAKÓW-ZURYCH

Profesor Zenon Pijanowski zapoczątkował, 
a następnie przez wiele lat kierował wymanią 
studentów naszej Uczelni z Politechniką Fede-
ralną w Zurychu. Sam, jako student w 1963 r. 
wyjechał na praktykę do Szwajcarii. Możliwość 
wyjazdu studentów do tego kraju była nie tylko 
okazją zobaczenia jak wówczas funkcjonował 
„wolny świat” – choć i to było ważne, ale także 
nauki i kontaktu z nowoczesną technologią. – 
W imieniu wszystkich tych, których wędrówkę 
z ziemi polskiej do Szwajcarii Ty zapoczątkowa-
łeś przed wielu laty, a jest nas znaczące grono, 

chcę powiedzieć dziękuję – powiedział prof. 
Włodzimierz Rajda, emerytowany kierownik 
katedry Melioracji i  Kształtowania Środowi-
ska. – Musiałeś się tam zaprezentować z bardzo 
dobrej strony, skoro profesor Ulrich Flury stał 
się szczerym i życzliwym przyjacielem Polaków. 
Z naszej katedry, dzięki tej współpracy i przy-
jaźni wielu miało możliwość wyjazdu na staż 
do Szwajcarii. To otworzyło nam oczy na świat 
i przestrzeń – przypomniał prof. Rajda. 

DARZBÓR

Wielką pasją, Jubilata, o której wszyscy wiedzą 
jest myślistwo. Jednak, jak sam Profesor wielo-
krotnie podkreślał, myśliwi to dobrzy ludzie, 
zaś myślistwo to nie tylko łowy, to opieka nad 
bogactwem lasu. – Kocham przyrodę, sam na 
swoich plecach rocznie nosiłem do lasu około 
300 kg karmy. Ja się tego nie wstydzę, ja się tym 
szczycę. Łowiectwo uczy szacunku do wszystkiego 
co żyje, pomaga także zrozumieć jak należy trak-
tować całą przyrodę. Ten kontakt z  przyrodą 
daje mi siłę konieczną do życia, którego nie da się 
przeżyć na skróty – podsumował swoje 70 lat 
życia i 48 lat od ukończenia studiów. 

Tekst: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski,
dr inż. Tomasz Kowalik

Opracowanie części z Jubileuszu: 
dr Szymon Sikorski

Jubilat wraz z najbliższą rodziną

Zenon Pijanowski urodził się 
15 października 1941 r. w Dankowie 
w województwie śląskim. W 1959 r. 
ukończył Liceum Ogólnokształcącego 
w Krzepicach i podjął studia na Wydziale 
Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Krakowie. Tytuł magi stra 
inżyniera uzyskał w 1964 r. Bezpośrednio 
po skończeniu studiów pracował 
w Szwajcarii. Od października 1966 r. 
podjął pracę w katedrze Melioracji 
Rolnych i Leśnych. Sto pień doktora 
nauk technicznych uzyskał w Krakowie 
w 1974 r. Habi litował się na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii 
Rolniczej w Krakowie w 1993 r. Tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych 
uzyskał w 2002 r. 

W latach 1996-1999 pełnił funkcję 
prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji. W latach 1999-2002 
i 2002-2005 r. był dziekanem tegoż 
wydziału. W kadencjach 2005-2008 
i 2008-2012 r. pełnił funkcję Prorektora 
ds. Organizacji Uczelni i Współpracy 
z Gospodarką, jako pierwszy zastępca 
Rektora. 

Na twórczy dorobek 48 lat pracy, w tym 46 
na Uczelni, składa się łącznie 175 publikacji 
naukowych i opracowań niepublikowanych, 
z czego 98 to oryginalne prace badawcze. 
Jest współautorem jednego podręcznika 
i jednego patentu. 

Profesor Zenon Pijanowski został 
odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Odznaką Zasłużony dla 
Rolnictwa, złotą Odznaką za Zasługi 
dla Województwa Nowosądeckiego, 
srebrną i złotą Od znaką Honorową 
SITWM NOT, złotą Odznaką NOT, 
medalem pamiątkowym AR w Poznaniu 
oraz medalem za zasługi dla SGGW 
w Warszawie, a także zespołową 
nagrodą Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Natural nych i Leśnictwa 
i kilkunastokrotnie nagrodami Rektora. 
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Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych 
– badania naukowe i dydaktyka”
Zakopane, 26-28 września 2012 r. 

Tegoroczna konferencja, VI już z  kolei 
edycja, odbyła się pod patronatem JM 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie – prof. dr. hab. inż. Włodzi-
mierza Sady , a została zorganizowana przez 
Katedrę Mechanizacji Prac Leśnych Uniwer-
sytetu Rolniczego pod auspicjami Komisji 
Nauk Rolniczych, Leśnych i  Weterynaryj-
nych Polskiej Akademii Umiejętności przy 
współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w  Krakowie. Konferencję 
otworzył dr hab. inż. Stanisław Małek, 
prof. UR – Prorektor ds. Nauki i  Współ-
pracy Międzynarodowej. Następnie głos 
zabrał mgr inż. Stanisław Sennik – dyrektor 
RDLP w Krakowie, przedstawiając zebranym 
krótką charakterystykę podległych nadleś-
nictw, uwypuklając problematykę dotyczącą 
stosowanych technik i technologii w hodowli 
i użytkowaniu lasu. 

JUBILEUSZ

Spotkanie w  Zakopanem zbiegło się 
z 20-leciem pracy na Wydziale Leśnym oraz 
kierowaniem zorganizowaną od podstaw 
Katedrą Mechanizacji Prac Leśnych, pomy-
słodawcy konferencji oraz przewodniczą-
cego komitetu organizacyjnego prof. dr. 
hab. Józefa Walczyka, dr h.c. Z  tej okazji 
pracownicy Katedry podarowali Jubilatowi 
pamiątkowy album, dziękując za długie lata 
opieki naukowej i współpracy, prosząc jedno-
cześnie o dalszą pomoc w realizacji zamierzeń 
badawczych i  dydaktycznych. Dr hab. inż. 
Paweł Tylek odczytał skierowany do profe-
sora okolicznościowy adres od prof. dr. hab. 
inż. Stanisława Orła – dziekana Wydziału 
Leśnego, w którym w imieniu władz dziekań-
skich i społeczności akademickiej Wydziału, 
podziękował Jubilatowi za trud pracy dla 
wspólnego dobra oraz życzył dalszych suk-
cesów w  działalności naukowej, a  także 
pomyślnej realizacji ambitnych projektów 
badawczych oraz satysfakcji z opracowanych 
nowych rozwiązań, wynalazków i wdrożeń. 

NA SALI I W PLENERZE

W  pierwszym dniu konferencji odbyła się 
I sesja referatowa oraz sesja posterowa. Wie-
czorem uczestnicy spotkali się przy wspólnym 
ognisku. Dzięki obecności dr. hab. inż. Sta-
nisława Małka, prof. UR – Prorektora ds. 
Nauki i  Współpracy Miedzynarowej pod-
czas biesiady ze smacznymi regionalnymi 
potrawami oraz góralską muzyką, prowa-
dzono wstępne rozmowy dotyczące podjęcia 
lub formalizacji międzynarodowej współpracy 
naukowo-badawczej oraz wymiany studentów Dyskusja podczas sesji posterowej

Uczestnicy konferencji w trakcie części referatowej
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i pracowników, reprezentujących uczelnie rol-
nicze z Ukrainy, Słowacji, Czech i Polski. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęto sesją 
terenową, związaną z wizytą w fabryce leśnych 
kołowych traktorów LKT, zlokalizowanej 
w  miejscowości Trstěna na Słowacji. Po kilku 
latach stagnacji, zrestrukturyzowana fabryka 
o ponad 40-letniej tradycji ponownie zaczyna 
się rozwijać i dostosowywać do realiów gospo-
darki rynkowej. Uczestnicy konferencji mieli 
możliwość zapoznania się z  profi lem produk-
cji i pracami projektowo-wdrożeniowymi oraz 
zwiedzenia wszystkich działów fabryki: poczy-
nając od działu projektowania i  przygotowa-
nia produkcji, poprzez montażu, a na kontroli 
jakości kończąc. Duże zainteresowanie zwie-
dzających wzbudziły niedawno zakupione, 
nowoczesne automaty do cięcia plazmowego 
i  spawania, obrabiarki sterowane numerycz-
nie oraz roboty do piaskowania i  lakierowa-

nia. Na koniec chętni (a  tych nie brakowało) 
mieli możliwość praktycznego przetestowa-
nia funkcjonalności najnowszego modelu ciąg-
nika zrywkowego LKT 82. Po powrocie do 
niebywale gościnnego Ośrodka Wypoczyn-
kowo-Szkoleniowego „Leśnik” w Zakopanem, 
odbyła się II sesja referatowa. Po obradach orga-
nizatorzy zaprosili gości na wieczorną wycieczkę 
na Gubałówkę oraz spacer po Krupówkach. 

NAUKOWCY Z KRAJU I ZAGRANICY

Ostatni dzień konferencji wypełniły dwie 
sesje referatowe. W  sumie uczestnicy 
wygłosili 27 referatów oraz zaprezento-
wali 9 posterów, których tematyka obejmo-
wała zakresem niemal cały obszar związany 
z  użytkowaniem techniki leśnej. Poruszano 
zagadnienia mechanicznej obróbki nasion, 
produkcji materiału szkółkarskiego (zwłasz-

cza w  warunkach kontrolowanych), przy-
gotowania powierzchni zrębowych pod 
odnowienia, pozyskania, zrywki i  trans-
portu drewna oraz konserwacji dróg leś-
nych. W  wielu prezentacjach przewijały się 
problemy dotyczące ekonomiki, ergonomii 
i bezpieczeństwa w użytkowaniu maszyn leś-
nych. Osiągnięcia w  badaniach naukowych 
i  procesie dydaktycznym prezentowało 47 
naukowców i praktyków leśnych (w tym 21 
z zagranicy) z następujących ośrodków: 

 • Technical University in Zvolen;
 • Czech University of Life Sciences in Prague;
 • National University of Forestry and Wood 

Technology, Lviv;
 • Prydniprovs’ka State Academy of Civil 

Engineering and Architecture;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolni-

czych w Poznaniu;
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwo-

wych w Krakowie, Katowicach, Wrocła-
wiu oraz Zielonej Górze. 

Referaty prezentujące oryginalne prace 
naukowe, zostaną po uzyskaniu pozytyw-
nych recenzji opublikowane w  Pracach 
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i  Wete-
rynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności. 
Uczestnicy jednogłośnie zadeklarowali chęć 
udziału w  kolejnym spotkaniu, zaplanowa-
nym wstępnie na wrzesień 2014 r. 

Tekst: dr hab. inż. Paweł Tylek
Wizyta w fabryce leśnych kołowych traktorów w miejscowości Trstěna na Słowacji – w tle nowy 
model ciągnika zrywkowego LKT 82

Uczestnicy konferencji w trakcie wycieczki na Gubałówkę
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Zjazd Katedr Genetyki, 
Hodowli Roślin, 

Nasiennictwa i Biotechnologii 
w 110-lecie Katedry 

Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Kraków, 13-14 września 2012 r. 

Zjazd odbył się w  budynku Wydziału 
Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja. Organizatorami tego 
wydarzenia byli pracownicy Katedry Hodowli 
Roślin i  Nasiennictwa Wydziału Rolniczo-
-Ekonomicznego oraz pracownicy Katedry 
Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Wydziału 
Ogrodniczego. W spotkaniu wzięło udział 58 
uczestników z  dziewięciu katedr uniwersy-
tetów rolniczych i przyrodniczych w Polsce: 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w  Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w  Olsztynie, Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Lublinie, Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego w  Bydgoszczy, Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w  Poznaniu oraz 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie. 
Władze Uczelni reprezentowali: dr hab. 
Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor 
ds. Dydaktycznych i  Studenckich, prof. 
dr hab. Andrzej Lepiarczyk – dziekan 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, oraz 
prof. dr hab. Stanisław Mazur – dziekan 
Wydziału Ogrodniczego. 

NOWOCZESNOŚĆ I TRADYCJA

Otwierając konferencję, prof. dr hab. 
Maria Moś – kierownik Katedry Hodowli 
Roślin i  Nasiennictwa, podkreśliła dyna-
miczny rozwój nauk, które reprezentują 
uczestnicy zjazdu, a szczególnie metod bio-
technologicznych. Uzasadniła potrzebę 

takich spotkań wynikającą z  wielkiej ilo-
ści informacji związanych z rozwojem tych 
nauk, głównie biotechnologii, której wyko-
rzystanie ciągle wzrasta w  hodowli roślin 
i  nasiennictwie, stanowiących ważne noś-
niki postępu biologicznego. Zwróciła rów-
nież uwagę na to, że podczas zmian obecnie 
zachodzących w  procesie dydaktycznym, 
wymiana doświadczeń ma duże znaczenie 
dla uczestników spotkania. Mówiąc o 110-
leciu Katedry Hodowli Roślin i  Nasien-
nictwa, zaprosiła gości do zwiedzenia 
w następnym dniu Katedry mieszczącej się 
w  zabytkowym budynku przy ul. Łobzow-
skiej 24. Następnie zabrał głos Prorektor 
dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR, który 
nawiązał do chlubnej 110-letniej historii 
Katedry Hodowli Roślin i  Nasiennictwa 
w naszej Uczelni. Wymienił trzech rektorów 

wywodzących się z  tej jednostki (prof. 
Edmund Załęski, prof. Tadeusz Rueben-
bauer, prof. Barbara Skucińska). Podzię-
kował za wkład pracy na rzecz uczelni, 
doceniając znaczenie badań genetycznych 
i  hodowlanych. W  imieniu JM prof. dr. 
hab. Włodzimierza Sady – Rektora Uni-
wersytetu oraz własnym złożył życzenia 
dalszych sukcesów w realizacji zamierzeń. 

Podczas „godzin otwartych” w Katedrze 
Hodowli Roślin i  Nasiennictwa, odbyło się 
spotkanie uczestników zjazdu, w  którym 
mieli oni okazję poznać 110-letnie dzieje 
Katedry. Pokazano przy tej okazji księgę 
pamiątkową rozpoczętą zapisem z  1902  r. 
Goście zwiedzili laboratoria i pomieszczenia 
dydaktyczne oraz prowadzili dalszą dyskusję 
nad badaniami i nauczaniem hodowli roślin 
i nauk pokrewnych. 

Wspólne zdjęcie uczestników zjazdu, fot. A. Owsiński
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SESJE, DYSKUSJA I KLIMATY KRAKOWA

W  pierwszym dniu zjazdu odbyły się 
trzy sesje, w  tym dwie, w  których auto-
rzy zaprezentowali komunikaty naukowe 
o  badaniach obecnie realizowanych w  ich 
katedrach. Pierwszą sesję, na której przed-
stawiono prace hodowlane oraz badania 
podstawowe przydatne dla hodowli, pro-
wadził prof. dr hab. Józef Tworkowski 
(UWM Olsztyn). Drugą sesję poświęconą 
zastosowaniom metod biotechnologicz-
nych w  hodowli roślin prowadziła prof. 
dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz (UP 
we Wrocławiu). W  trzeciej sesji zapre-
zentowano 34 plakaty z  zakresu genetyki, 
hodowli roślin, nasiennictwa i biotechnolo-
gii, a także odbyła się dyskusja nad przedsta-
wioną tematyką. 

Po wspólnej kolacji w restauracji „Cheru-
bino” uczestnicy obejrzeli spektakl kabaretu 
Loch Camelot, który wprowadził ich w kli-
mat i nastrój Krakowa. 

O NAUCZANIU HODOWLI ROŚLIN

W  drugim dniu zjazdu odbyła się sesja 
dydaktyczna, której przewodniczyła prof. 
dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt 
(SGGW Warszawa). Wygłoszono dwa 
referaty, dr hab. Halina Góral i  prof. dr 
hab. Maria Klein (UR Kraków) przed-
stawiły Analizę aktualnej oferty przedmio-
tów z  hodowli roślin i  nauk pokrewnych na 
uniwersytetach rolniczych i  przyrodniczych. 
Następnie prof. dr hab. Sławomir Podlaski 
(SGGW Warszawa) zaprezentował zebra-
nym Tendencję zmian w  wyższym szkolni-
ctwie rolniczym oraz nauczaniu przedmiotu 
hodowla roślin. Na zakończenie sesji dydak-
tycznej odbyła się dyskusja poświęcona 
zmianom w programach nauczania hodowli 
roślin z propozycją ich rozszerzenia w kie-
runku genetycznego doskonalenia wszyst-
kich organizmów żywych. Zwrócono uwagę 
na unowocześnienie programów studiów 
i metod nauczania pozwalających na osiąg-
nięcie kompatybilności z programami uni-
wersytetów zachodnich. Zainteresowanie 

uczestników wzbudziło również odczytanie 
zapieczętowanych dotąd prognoz rozwoju 
katedr i  polskiej hodowli roślin sformuło-
wanych przez kierowników katedr dziesięć 
lat temu na zjeździe w  Krakowie z  okazji 
100-lecia Katedry. 

ZA DWA LATA W POZNANIU

Profesor Maria Moś podziękowała profe-
sor Barbarze Skucińskiej za duże zaanga-
żowanie i aktywny udział w przygotowaniu 
materiałów konferencyjnych zawierających 
wiele informacji o  uczestniczących w  zjeź-

dzie katedrach oraz za cenne rady pod-
czas organizacji zjazdu. Na zakończenie 
spotkania prof. dr hab. Adela Adamus 
– kierownik Katedry Genetyki, Hodowli 
i Nasiennictwa, podziękowała uczestnikom 
zjazdu za przyjęcie zaproszenia i  aktywny 
udział w spotkaniu. Organizatorzy i uczest-
nicy konferencji zaplanowali następne 
spotkanie katedr genetyki, hodowli roślin, 
nasiennictwa i biotechnologii w Uniwersy-
tecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

Tekst: dr inż. Andrzej Zieliński
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Podziękowanie dla prof. dr hab. Barbary Skucińskiej, fot. Andrzej Zieliński

Spotkanie w Katedrze Hodowli Roślin i Nas iennictwa, fot. Andrzej Zieliński
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Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin 
Ogrodniczych „Stan badań i kierunki rozwoju 
w żywieniu roślin ogrodniczych”
Kraków–Krynica-Zdrój, 20-21 września 2012 r. 

Podczas XIV Zjazdu Katedr Uprawy Roli 
i Nawożenia Roślin Ogrodniczych w Leśnym 
Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krynicy-Zdroju, odbyła się 
konferencja naukowa Stan badań i  kierunki 
rozwoju w  żywieniu roślin ogrodniczych. 
W  zjeździe, którego organizatorem była 
Katedra Uprawy Roli i  Nawożenia Roślin 
Ogrodniczych Uniwersytetu Rolniczego, 
uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetów Przy-
rodniczych w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w  Warszawie, z  Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w  Olsztynie oraz z  Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. W spotkaniu 
wzięli udział goście honorowi: nestor polskiego 
nawożenia prof. dr hab. Jan Roman Starck, 
prof. dr hab. Józef Nurzyński, prof. dr hab. 
Wojciech Tyksiński oraz prof. dr hab. Stani-
sław Rożek. Obecni byli także przedstawiciele 
fi rm nawozowych INTERMAG z  Olkusza, 
Timac Agro Polska z  Sierosława, TRADE-
CORP-Poland z  Kocmyrzowa oraz firma 
ANALITYK przedstawiająca szeroką ofertę 
wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego. 

REFERATY I WSPÓŁPRACA

Konferencję uroczyście otworzył i  powitał jej 
uczestników gospodarz XIV Zjazdu JM Rek-
tor UR – prof. dr hab. Włodzimierz Sady 
– kierownik Katedry Uprawy Roli i Nawoże-
nia Roślin Ogrodniczych Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie. W  swoim wystąpieniu 
nawiązał do historii spotkań katedr jednoimien-
nych i wyraził zadowolenie, że krakowski ośro-
dek, po raz kolejny, jest organizatorem zjazdu. 
Na końcu swojego wystąpienia JM Rektor 
życzył wszystkim owocnych obrad, nawiązania 

współpracy naukowej pracowników z różnych 
ośrodków i miłego pobytu w Krynicy-Zdroju. 

Konferencja obejmowała szeroki zakres 
tematyki dotyczącej uprawy, nawożenia i żywie-
nia roślin ogrodniczych. W ramach trzech sesji, 
prowadzonych przez: dr hab. Zenię Micha-
łojć, prof. UP, prof. dr. hab. Stanisława 
W. Gawrońskiego i prof. dr. hab. Andrzeja 
Komosę, zaprezentowano 5 referatów przygo-
towanych przez naukowców reprezentujących 
różne ośrodki. Referaty przedstawili: 

 • dr inż. Maciej Bosiacki – Ocena przydat-
ności miskanta olbrzymiego (Miscanthus x 
giganteus Greef i  Deu.) do fi toekstrakcji 
metali ciężkich z gleb (UP Poznań); 

 • dr inż. Piotr Chohura – Optymaliza-
cja nawożenia azotem kapusty głowiastej 
białej z  uwzględnieniem formy i  dawki 
tego składnika (UP Wrocław); 

 • dr hab. Barbara Łata – Stężenie i  dys-
trybucja związków biologicznie aktyw-
nych u  Malus domestica Borkh: wpływ 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Wystąpienie dr hab. Barbary Łaty i JM prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady – Rektora UR 
w czasie dyskusji
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Na początku maja dwóch studentów 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, 
członków Koła Naukowego Geodetów 
i  Stowarzyszenia Geodetów Polskich – 
Tomasz Noszczyk i  Łukasz Mikołajczyk, 
uczestniczyło w  XVII Międzynarodowej 
Konferencji Studenckich Kół Naukowych 
we Wrocławiu. Wygłosili tam referat Pozy-
skanie, orientacja i  zastosowanie danych 
z naziemnego skaningu laserowego – napisany 
pod kierunkiem dr. inż. Bartosza Mitki. 

OTWARCIE KONFERENCJI

Do Wrocławia przyjechaliśmy 10 maja. Pro-
sto z dworca udaliśmy się do budynku Uni-
wersytetu Przyrodniczego na oficjalne 
otwarcie konferencji, gdzie wysłuchali-
śmy przemówienia rektora – prof. dr. hab. 
Romana Kołacza oraz referatu inauguracyj-

nego na temat zdrowego żywienia, wygłoszo-
nego przez dr hab. Joannę Wykę. 

SEKCJA GEODEZYJNA

Następnie, wraz z kolegami z sekcji geodezyj-
nej udaliśmy się do specjalnie przygotowanej 
sali, w  której wygłaszaliśmy swoje referaty. 
Wszystkie prezentacje były bardzo profesjo-
nalne i niezwykle ciekawe. 

W  czasie całej konferencji wygłoszono 
w  sumie 301 referatów – 13 przygotowali 
i  wygłosili w  języku angielskim uczestnicy 
z  zagranicy. W  samej sekcji geodezyjnej 
zostało wygłoszonych 14 referatów, w tym 
4 zagraniczne (dwa z  Rosji, po jednym 
z  Czech i  Słowacji). Oceniała je specjalna 
komisja, złożona z  nauczycieli akademi-
ckich Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 

czynników endo i  egzogennych (SGGW 
Warszawa); 

 • dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, 
prof. UP – Plonotwórcza i fi tosanitarna 
rola roślin międzyplonowych w bezorkowej 
uprawie marchwi (UP Lublin); 

 • dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz 
– Ryzosfera – powrót do przyszłości (UR 
Kraków). 

Każdemu wystąpieniu towarzyszyła oży-
wiona dyskusja dotycząca poruszanych zagad-
nień. Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, podczas 
czwartej sesji, poprowadził dyskusję nad zgło-
szonymi pracami naukowymi z  poszcze-
gólnych ośrodków naukowych i  sprawami 
dydaktycznymi. 

WYSTĄPIENIA SPONSORÓW

Podczas konferencji wystąpienia mieli 
także sponsorzy – przedstawiciele firm: 
Ewa Kowalczyk (ANALITYK), Łukasz 
Kutermach (INTERMAG), Artur Kozera 
(Timac Agro Polska) oraz Andrzej Zbroja 
(TRADECORP-Poland). 

W  drugim dniu konferencji odbyła się 
wycieczka do malowniczego słowackiego 
miasteczka Bardejowa. 

Tekst: mgr Roksana Rakoczy, 
dr inż. Agnieszka Lis-Krzyścin

Zdjęcia: dr inż. Sylwester Smoleń
Wszyscy uczestnicy sekcji geodezyjnej wraz z opiekunem koła naukowego UP we Wrocławiu, 
fot. Elżbieta Hoff man 

Burzliwa i owocna dyskusja

Międzynarodowa Konferencja 
Studenckich Kół Naukowych 
i XXIX Sejmik SKN
Wrocław, 10-11 maja 2012 r. 
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JURY OGŁASZA WERDYKT

Ponieważ o  godzinie 17 miało nastąpić ofi -
cjalne ogłoszenie wyników, wszyscy udaliśmy 
się do auli głównej. Dyplomy i  nagrody dla 
uczestników konferencji wręczali dziekani 
poszczególnych wydziałów przy asyście rek-
tora Uniwersytetu Przyrodniczego. W sekcji 
geodezyjnej, w której braliśmy udział, wygrał 
referat nt. refrakcji atmosferycznej, przy-
gotowany przez Wojciecha Sowę z  UP we 
Wrocławiu, a nasz, jedyny „krakowski” refe-
rat reprezentujący zarówno UR Kraków jak 
i SGP o/Kraków, zajął 3 miejsce. Jest to nie-
wątpliwy sukces, tym bardziej, że pokonali-
śmy zagraniczne referaty! 

NOWE, MIĘDZYNARODOWE ZNAJOMOŚCI

Wieczorem organizatorzy przygotowali 
imprezę plenerową na terenie wrocław-
skiego ZOO, na której wszyscy mogliśmy 
wymienić się wspólnymi doświadczeniami 
i zawrzeć nowe, zarówno krajowe, jak i mię-
dzynarodowe znajomości. Szczególna więź 
nawiązała się między nami, a kolegami i kole-
żankami z Uniwersytetu Górniczego (Горный 
Университет) w Sankt Petersburgu. W końcu 
jesteśmy narodami słowiańskimi! Otrzymali-
śmy od nich także wstępne zaproszenie na 
konferencję organizowaną przez ich uni-
wersytet w kwietniu przyszłego roku. Mamy 
nadzieję, że będzie to okazja do odnowienia 
kontaktów i wygłoszenia kolejnego referatu. 

Całość spotkania integracyjnego dopeł-
nił wspólnie obejrzany spektakl wrocławskich 

tańczących fontann, gdzie przy muzyce i „grze” 
świateł mogliśmy zobaczyć świetne widowisko. 

ZWIEDZANIE WROCŁAWIA

Drugiego dnia konferencji, czyli 11 maja, 
organizatorzy zapewnili dla gości wycieczkę 
plenerową po Wrocławiu. Atrakcji było mnó-
stwo, a wśród nich zwiedzanie Starego Mia-
sta, Ostrowa Tumskiego oraz rejs statkiem po 
Odrze. Mogliśmy też spróbować prawdziwej, 
gorącej czekolady. Spore wrażenie wywarł na 
wszystkich przepiękny Ogród Japoński. 

Pełni wrażeń i  zadowoleni z  sukcesu 
odniesionego na międzynarodowej konfe-
rencji, późnym popołudniem wróciliśmy do 
Krakowa. Można stwierdzić, że była to nieza-
pomniana i niezwykle owocna wyprawa. 

Serdeczne podziękowania składamy 
na ręce prof. dr. hab. Jana Pawełka – 
ówczesnego dziekana Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji, bez którego 
finansowego wsparcia nasz wyjazd 
nie doszedłby do skutku. 

Chcemy także bardzo podziękować 
pani Elżbiecie Biel – prezesowi 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
oddział w Krakowie, jak i całemu 
Stowarzyszeniu za dofinansowanie 
naszych delegacji. Pieniądze te 
znacząco pomogły nam wziąć udział 
we wspomnianej konferencji. 

Tekst: Tomasz Noszczyk
Koło Naukowe Geodetów UR

Podczas inauguracji roku akademickiego na 
Wydziale Leśnym, prof. dr hab. Janusz Żmija 
otrzymał Złotą Honorową Odznakę za zasługi 
dla Wydziału Leśnego, nadaną uchwałą Rady 
Wydziału z dnia 23 maja 2012 r. 

W DOWÓD SZCZEGÓLNYCH ZASŁUG

Zgodnie z  regulaminem przyznawania tej 
odznaki, który prezentujemy poniżej, kan-
dydat musi wyróżniać się szczególnymi 
zasługami dla rozwoju Wydziału Leśnego. 
W regulaminie czytamy: 
1. Złota Honorowa Odznaka przyzna-

wana jest przez Radę Wydziału Leśnego, 
na wniosek Dziekana Wydziału, zaopi-
niowany przez Wydziałową Komisję ds. 
Oceny Kadry. Odznaka przyznawana jest 
w głosowaniu tajnym większością 2/3 gło-
sów, przy obecności co najmniej połowy 
członków Rady Wydziału Leśnego, 
uprawnionych do głosowania. Odznaka 
jest nadana przez Radę Wydziału Leśnego. 

2. Złota Honorowa Odznaka może być 
przyznana osobom szczególnie zasłu-
żonym dla rozwoju Wydziału Leśnego. 
Przyznaje się ją za: 

 • wybitny wkład w  zakresie organiza-
cji i rozwoju współpracy w dziedzinie 
nauki i dydaktyki; 

 • szczególne zasługi w  powiększaniu 
bazy materialnej Wydziału Leśnego; 

 • popularyzację Wydziału Leśnego 
w kraju i za granicą. 

3. Złota Honorowa Odznaka wręczana 
jest w  czasie wydziałowej inauguracji 
roku akademickiego lub na nadzwy-
czajnym uroczystym posiedzeniu Rady 
Wydziału Leśnego. 
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Złota Honorowa Odznaka Wydziału Leśnego 
dla prof. dr. hab. Janusza Żmiji
Kraków, 1 października 2012 r. 

4. Osoba odznaczona Złotą Honorową 
Odznaką ma prawo uczestniczenia we 
wszystkich uroczystościach Wydziału 
Leśnego. 

„W DZIESIĄTKĘ”

W uzasadnieniu wniosku prof. dr hab. inż. 
Stanisław Orzeł – dziekan Wydziału napisał 
m.in.: Prof. dr hab. Janusz Żmija, Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, w bieżącej kadencji (2008-2012) 
z wielką życzliwością odnosił się do wszystkich 
problemów Wydziału Leśnego. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje osobiste zaangażowanie 
Rektora i Jego pomoc w ubieganiu się Wydziału 
Leśnego o  środki z  Małopolskiego Funduszu 
Operacyjnego na modernizację 3 sal wykłado-
wych, utworzenie Muzeum Gleb i  Centrum 
Edukacji Gleboznawczej oraz Laboratorium 
Geochemii Środowiska Leśnego. Bez wspar-
cia Pana Rektora nie byłoby również możliwe 

przeprowadzenie, w tak krótkim czasie, moder-
nizacji 10 pomieszczeń zajmowanych przez 
katedry naszego Wydziału. 

Wręczając profesorowi Januszowi Żmiji 
Odznakę oraz legitymację z  numerem 10, 
dziekan zaznaczył, że numer ten ma także 
symboliczne znaczenie i  świadczy o  tym, że 
Pan Rektor zawsze trafi ał swoimi decyzjami 
w dziesiątkę potrzeb Wydziału Leśnego. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł – dziekan Wydziału Leśnego wręcza prof. dr. hab. inż. Januszowi Żmiji, Złotą Honorową Odznakę Wydziału Leśnego
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Uniwersytet Rolniczy 
i Politechnika Częstochowska 
podpisały umowę o współpracy
Kraków, 28 czerwca 2012 r. 

W  czerwcowym numerze Biuletynu infor-
mowaliśmy o  podpisaniu umowy o  współ-
pracy z  Unversidade Federal Do Rio 
Grande Do Norte z  Natal, którego celem 
jest zainicjowanie wymiany doświadczeń, 
z  tym wiodącym ośrodkiem akademickim 
w  Brazylii. Inny charakter miała natomiast 
podpisana 28 czerwca 2012 r. umowa z Poli-
techniką Częstochowską.

SZEŚĆDZIESIĄT LAT DOŚWIADCZEŃ

Politechnika Częstochowska powstała w 1949 r., 
jako Szkoła Inżynierska z  jednym Wydziałem 
Mechanicznym, na którym w październiku roz-
poczęło studia 160 osób. W  następnym roku 
akademickim przeprowadzono wstępny egza-
min konkursowy na trzy wydziały, przyjmując 
na Wydział Mechaniczny (od 1953 r. Wydział 
Budowy Maszyn) i Wydział Włókienniczy po 
150 studentów, a  na Wydział Metalurgiczny 
60 osób. Początkowo uczelnia miała charakter 
lokalny, prowadząc trzyletni, a od 1953 r. przej-
ściowo czteroletni tok studiów inżynierskich. 

Politechnika Częstochowska jest dziś 
największą, sześciowydziałową, techniczną 
szkołą wyższą w  regionie częstochowskim, 
kształcącą studentów na 27 kierunkach. 
Dzięki wykwalifikowanej kadrze zajmuje 
trwałe miejsce na mapie naukowej kraju, 
nie tylko jako instytucja kształcąca inżynie-
rów, ale także jako ważny ośrodek naukowo-
-badawczy współpracujący z  wieloma 
instytucjami i zakładami przemysłowymi. 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

W  1989  r. na Wydziale Budowy Maszyn 
(obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i  Informatyki) uruchomiony został kierunek 
Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, na któ-
rym naukę w roku akademickim 1989/1990 
rozpoczęła jedna grupa dziekańska licząca 28 
studentów. W 1998 r. Rada Wydziału Zarzą-
dzania uzyskała uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicz-
nych w zakresie nauk o zarządzaniu. 

Aktualnie, Wydział Zarządzania jest naj-
większym wydziałem Politechniki Często-
chowskiej – kształci się na nim ponad 5000 
studentów. Posiada prawa doktoryzowania 
i  habilitowania. Może także nadawać stop-
nie naukowe doktora i  doktora habilitowa-
nego oraz realizować procedury o  nadanie 
tytułu profesora. – Zmieniająca się globalna 
sytuacja ekonomiczna wymaga stale nowego 
analitycznego podejścia do wielu, wydawać się 
może, dobrze już zdefi niowanych zagadnień 
i  dlatego uważam, że zarządzanie jako kie-
runek cały czas ewoluuje – zaznacza dr hab. 
Dorota Jelonek, prof. Politechniki Często-

chowskiej – prodziekan ds. nauki. – Zwłasz-
cza w  czasach kryzysu gospodarka potrzebuje 
przedsiębiorczych menedżerów, którzy rozu-
mieją zasady gry rynkowej, są kreatywni w two-
rzeniu strategii dla fi rm oraz wykorzystują 
w zarządzaniu najnowsze rozwiązania tech-
nologii informatycznych. Już dziś bardzo żywa 
jest dyskusja na temat nowych paradygmatów 
w zarządzaniu, ich wybór i nowe zdefi niowa-
nie będzie przez kilka lat jedną z  osi, wokół 
których będzie rozwijała się ta nauka – prze-
widuje pani prodziekan. 

POTWIERDZENIE I NOWE OTWARCIE

Po tej części przystąpiono do formalnego 
potwierdzenia współpracy między dwiema 
uczelniami. Podpisy na porozumieniu złożyli 
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej 
– prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron 
i  JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego – 
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija. 

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron – JM Rektor Politechniki Częstochowskiej i prof. dr hab. 
inż. Janusz Żmija – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego podpisują porozumienie o współpracy
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– Politechnika Częstochowska współpra-
cuje z  Uniwersytetem Rolniczym w  Krakowie 
już od początku lat 90., chociaż do tej pory nie 
mieliśmy podpisanego formalnego porozumie-
nia – zaznaczyła prof. dr hab. Maria Nowi-
cka-Skowron. – Nasza uczelnia wspólnie 
z  ówczesną Akademią Rolniczą uczestniczyła 
w jednym pierwszych projektów TEMPUS, rea-
lizowanym wspólnie z naukowcami z Irlandii 
i Szkocji. Wówczas dzięki wymianie studentów 
i pracowników naukowych możliwe było przy-
gotowywanie pierwszych wspólnych publikacji. 
Stale rozszerzaliśmy obszary naszej współpracy, 
w której bardzo ważne dla obu uczelni było pro-
wadzenie przewodów doktorskich, wymiana 
promotorów oraz recenzentów. Zatem na polu 
naukowym nasza współpraca jest już ugrunto-
wana. Z tej pespektywy patrząc, podpisane 28 
czerwca 2012 r. porozumienie wieńczy pewien 
etap, ale i jednocześnie stanowi zapowiedź dal-
szego umacniania i rozwijania naszych kontak-
tów. Mogę ze swej strony zapewnić, że podpisanie 
formalnej umowy traktujemy jako zaczątek do 
dalszej współpracy naukowej. Będzie ona obej-
mować szkolenie kardy, począwszy od doktora-
tów, przez stopnie doktora habilitowanego, po 
postępowanie o  nadanie uprawnień profesor-
skich. Ważnymi elementami wspólnej strategii 
działania będzie też realizacja grantów i jesz-
cze intensywniejsza wymiana zagraniczna – 
dodała profesor Nowicka-Skowron. 

TO BĘDZIE WIELOSTRONNA WSPÓŁPRACA

Uzyskiwanie i  realizacja dużych grantów 
naukowo-badawczych wymaga współpracy 
wielu ośrodków akademickich, gdyż syner-
gia w tym sektorze zapewnia nie tylko lepsze 
efekty naukowe, zwiększa szansę właściwego 
wykorzystania środków finansowych oraz 
znacznie poprawia możliwości ich uzyski-
wania w  przyszłości. Kluczem jest jednak 
współpraca ośrodków akademickich gwaran-
tujących odpowiednio wysoki poziom badań. 

– Od wielu lat obserwuję dynamiczny roz-
wój Politechniki Częstochowskiej, zaś nasze 
kontakty uległy dodatkowemu zacieśnieniu 
w okresie sprawowania przez Panią urzędu rek-
tora – powiedział prof. dr hab. inż. Janusz 

Żmija. – Z  zadowoleniem mogę powiedzieć, 
że na forum Konferencji Rektorów Akademi-
ckich Szkół Polskich, wielokrotnie wypowiadano 
się o Politechnice w wielu superlatywach. Nasi 
pracownicy naukowi przygotowują prace na 
poszczególne stopnie na SGGW, a także na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Teraz, 
dzięki naszemu porozumieniu, otwiera się nowa 
perspektywa, chcę jednak zapewnić, że nasza 
współpraca nie będzie jednostronna. Jestem 
przekonany, że poszerzanie liczby uczelni part-
nerskich, zwłaszcza o tak prężne jednostki, jak 
Politechnika Częstochowska, będzie owocowało 
coraz większą ilością grantów realizowanych 
wspólnie – dodał Rektor Żmija. 

BUDOWANIE KADRY

Zarządzanie w  rolnictwie odgrywa coraz 
większe znaczenie, a  to głównie za sprawą 
wzrastającej konkurencji na rynku nie tylko 
krajowym, ale i  globalnym. Coraz więcej 
producentów decyduje się na pozyskiwanie 
środków unijnych lub otwarcie grup pro-
ducenckich. Jednak kształcenie studentów 
w  tych specjalnościach wymaga od uczelni 
posiadania kadry naukowej. 

– Nasz Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
ma pełne uprawnienia tylko w  zakresie nauk 
rolniczych, a od lat 90. rozwijamy dwa inne kie-
runki o charakterze ekonomicznym, czyli ekono-
mię i  zarządzanie – zaznaczył dr hab. Józef 
Kania, prof. UR – prodziekan Wydziału Rol-
niczo-Ekonomicznego ds. kierunków Zarzą-

dzanie i Ekonomia. – Przyszłość tych kierunków 
wymaga rozwoju kadry, posiadającej stopień 
lub tytuł naukowy w naukach ekonomicznych. 
Naszym pragnieniem jest możliwość przeprowa-
dzenia przewodów doktorskich, habilitacyjnych, 
łącznie z  wnioskiem o  tytuł profesorski, które 
nadal jednak muszą odbywać się w innych uczel-
niach. Dlatego tak bardzo cieszy nas podpisanie 
dzisiejszej umowy, która podnosi poziom współ-
pracy naszych uczelni. Wiem, że w  przyszłości 
dzięki temu porozumieniu nasze współdziałanie 
będzie rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie 
– podsumował prodziekan Kania. 

Podpisanie porozumienia o  współpracy, 
jak zgodnie zaznaczali wszyscy uczestniczy 
spotkania, otwiera nową kartę dwustronnych 
kontaktów dwóch Uczelni. 

INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM 

NAUKOWE

W  czasie wizyty przedstawicieli Politechniki 
Częstochowskiej zaprezentowano dwa referaty 
przygotowane przez pracowników Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego. Dr inż. Marta 
Domagalska-Grędys, przedstawiła referat 
Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działa-
nia grupowe producentów, zaś dr inż. Mariusz 
Dacko zreferował temat Dynamika systemów 
jako narządzie zarządzania zasobami środowi-
ska zgodnie zasadą zrównoważonego rozwoju . 
Oba wystąpienia oceniono bardzo wysoko. 

Opracowanie dr Szymon Sikorski

Goście zebrani w Sali Senackiej
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Wyniki oceny nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
opracowane na podstawie „Informacji 
o działalności nauczyciela akademickiego 
za lata akademickie 2007/2008 – 2010/2011”
Kraków, 26 czerwca 2012 r. 
Zgodnie z  zapisem w  znowelizowanej 
Ustawie, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 
132) oraz z § 79 Statutu Uniwersytetu Rolni-
czego w  Krakowie nauczyciele akademiccy 
podlegają okresowej ocenie. Ma ona być 
wykonywana standardowo co 2 lata, z wyjąt-
kiem mianowanych nauczycieli akademi-
ckich posiadających tytuł naukowy profesora, 
którzy oceniani będą co 4 lata. Prezentowane 
sprawozdanie obejmuje jednak okres cztero-
letni z uwagi na to, że tak stanowiły Ustawa 
i  Statut UR, które obowiązywały w  czasie, 
którego dotyczy ocena. 

ZAKRES OCENY

Okresowa ocena pracowników naukowo-
-dydaktycznych obejmuje aktywność 
naukową, pracę dydaktyczno-wychowawczą 
i organizacyjną w Uczelni. Natomiast w przy-
padku pracowników dydaktycznych, zamiast 
działalności naukowej, ocenia się podnosze-
nie kwalifi kacji zawodowych. Dodatkowo, 
przy ocenie pracowników posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień doktora habili-
towanego uwzględnia się osiągnięcia w zakre-
sie kształcenia młodej kadry naukowej. 

Ocenę, którą obejmuje sprawozdanie, 
przeprowadzono w maju 2012 r. na podstawie 
danych zamieszczonych przez pracowników 
w  Informacji o  działalności nauczyciela aka-
demickiego za lata akademickie 2007/2008 – 
2010/2011. Formularz ten, który dostępny jest 
na stronie internetowej uczelni pod adresem: 
http://kadry.ar.krakow.pl w zakładce 
Do pobrania opracowała Senacka Komi-

sja ds. Oceny Kadr w  oparciu o  wcześniej 
obowiązujący dokument Informacja o  dzia-
łalności nauczyciela akademickiego za lata 
akademickie 2003/2004 – 2006/2007. Wpro-
wadzono do niego szereg zmian na wniosek 
władz Uczelni i wydziałów, członków komi-
sji i  poszczególnych nauczycieli akademi-
ckich. Zmiany te miały na celu uproszczenie 
formularza i  ustalenie wyraźnych kryteriów 
oceny pozytywnej i  negatywnej. Punkta-
cję pozostawiono tylko przy ocenianiu dzia-
łalności naukowej. Kierowano się przy tym 
zasadą przydzielania punktów za publika-
cje naukowe zgodnie z aktualnym na dzień 1 
lutego 2012 r. wykazem sporządzonym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wykorzystywanym przy ocenie parametrycz-
nej jednostek. W  przypadku prac współ-
autorskich każdy autor otrzymywał liczbę 
punktów przypisaną dla danego czasopisma, 
niezależnie od liczby współautorów. Zna-
cząco zwiększono także punktację za uzy-
skanie i kierowanie projektami badawczymi 
i badawczo-rozwojowymi. 

KRYTERIA OCENY

Pod względem działalności naukowej 
pozytywnie oceniono tych pracowników 
naukowo-dydaktycznych, którzy uzyskali 
punktację na poziomie co najmniej 20 proc. 
średniej liczby punktów na danym wydziale 
i na określonym stanowisku. Uwzględniano 
przy tym ewentualnie krótszy niż 4 lata okres 
zatrudnienia, przerwy w pracy i zmiany zaj-
mowanego stanowiska. 

Warunkiem otrzymania pozytywnej 
oceny za działalność dydaktyczną było zreali-
zowanie obowiązującego pensum i pozytywna 
ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych w oparciu o ankietę studencką. 

Działalność organizacyjną oceniano 
pozytywnie w przypadku wykazania aktyw-
ności w tym zakresie na rzecz Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie, albo środowiska 
naukowego. Podobnie starsi wykładowcy, 
wykładowcy, lektorzy, instruktorzy oraz 
adiunkci biblioteczni byli oceniani za pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych po 
przedstawieniu osiągnięć w  tej dziedzi-
nie. Dodatkowo warunkiem niezbędnym 
do otrzymania pomyślnej oceny za te trzy 
rodzaje aktywności było uzyskanie każdo-
razowo pozytywnej oceny od bezpośred-
niego przełożonego. Aby całościowy wynik 
był pozytywny należało zostać pozytyw-
nie ocenionym za wszystkie rodzaje dzia-
łalności obowiązujące poszczególne grupy 
pracownicze. 

Podczas opracowywania formularza 
Informacja o  działalności nauczyciela aka-
demickiego za lata akademickie 2007/2008 
– 2010/2011 członkowie Senackiej Komi-
sji ds. Oceny Kadr mieli świadomość tego, 
że istnieje duże zróżnicowanie w  specy-
fi ce wydziałów oraz formach działalności 
poszczególnych nauczycieli akademickich. 
Dlatego też kryteria punktacji zastosowane 
przy ocenie za działalność naukową odnie-
siono do konkretnych stanowisk i wydziałów, 
a  wymagania względem pozostałych aktyw-
ności ujęto w sposób jakościowy. 
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Ocenę samodzielnych nauczycieli akade-
mickich oraz pracowników jednostek ogól-
nouczelnianych (Studium Języków Obcych, 
Studium Wychowania Fizycznego, Biblioteka 
i Centrum Kultury Studenckiej), zgodnie ze 
Statutem Uczelni, przeprowadziła Senacka 
Komisja ds. Oceny Kadr, natomiast niesamo-
dzielnych nauczycieli akademickich oceniały 
komisje wydziałowe, a  następnie Komisja 
Senacka oceny te weryfi kowała i zatwierdzała. 

WYNIKI

Ogółem oceniono 659 osób, w tym 229 samo-
dzielnych pracowników naukowo-dydaktycz-
nych. Całkowitą ocenę negatywną uzyskało 
19 osób, w tym czterech samodzielnych i 15 
niesamodzielnych nauczycieli akademickich. 
Pozostałe osoby oceniono pozytywnie. Spo-
śród ocen negatywnych, 18 spowodowanych 
było brakiem spełnienia kryterium wyma-
ganego za działalność naukową, a  jedna 
(dotyczyła starszego wykładowcy) powstała 
na skutek negatywnych ocen działalno-
ści organizacyjnej i  w  zakresie podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych. Szczegółowe zesta-
wienie w tym względzie przedstawia tabela 1. 
W tabeli 2 zebrano wyniki oceny działalno-
ści naukowej pracowników poszczególnych 
wydziałów, przy czym należy zaznaczyć, że do 
przedstawienia informacji o działalności nau-
kowej nie byli zobligowani starsi wykładowcy 
i wykładowcy. W związku z tym, że niektórzy 
takie dane podali to umieszczono je w tabe-
lach, nie są to jednak informacje pełne. 

ANALIZA WYNIKÓW

Opracowując wyniki Komisja Senacka, oprócz 
podania zakresu punktów i średnich uzyska-
nych w  poszczególnych grupach pracowni-
czych, a także 20 proc. kryteriów, postanowiła 
wyodrębnić punktację za artykuły opubliko-
wane w czasopismach wyróżnionych w Jour-
nal Citation Reports ( JCR). Ta punktacja, 
w opinii Komisji, jest dobrym wyznacznikiem 
osiągnięć poszczególnych pracowników oraz 
jednostek i ma szczególnie duży wpływ na ich 
prestiż w środowisku naukowym. 

W celu umożliwienia bardziej komplekso-
wego spojrzenia na wyniki oceny działalności 
naukowej pracowników naukowo-dydaktycz-
nych sporządzono wykresy typu ramka 
– wąsy (rys. 1), na których – dla poszcze-
gólnych wydziałów – zebrano dane z  tabeli 
2 w  porównawczym zestawieniu ze średnią 
liczbą punktów na Uczelni na danym stano-
wisku i ze średnimi uzyskanymi przez wszyst-
kich pracowników naukowo-dydaktycznych 
Uczelni. Wartości tych średnich użytych do 
porównań zapisano w tabeli 3. 

Przykładowo, na rys. 1 widać, że średnia 
całkowita liczby punktów w  każdej grupie 
pracowniczej Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego, oprócz adiunktów bez habilitacji, 
przekracza średnią całkowitą na wszystkich 
stanowiskach w  UR. Ponadto profesoro-
wie zwyczajni i  nadzwyczajni oraz adiunkci 
uzyskali średnio większą liczbę punktów niż 
pracownicy na tych stanowiskach w  całej 
Uczelni, a  punktacja dla profesorów nad-
zwyczajnych UR i  adiunktów z  habilitacją 
jest zbliżona do średnich dla tych stanowisk 
w UR. Kontynuując, z omawianego rysunku 
widać także, iż na Wydziale Rolniczo-Eko-
nomicznym adiunkci z  habilitacją są grupą 
pracowniczą, która najwięcej publikuje w cza-
sopismach wyróżnionych w JCR. Ich średnia 
w tym aspekcie znacząco przewyższa średnią 
tak dla adiunktów habilitowanych w  całej 
Uczelni, jak i  dla wszystkich pracowników 
naukowo-dydaktycznych UR. 

W  celu zobrazowania rozkładu punk-
tów uzyskanych za działalność naukową 
przez wszystkich ocenianych pracowników 
naukowo-dydaktycznych wykonano rysu-
nek 2. Widać na nim, że najwięcej osób w całej 
Uczelni, bo ok. 10 proc., uzyskało od 75 do 
100 pkt. Niepokojący jest fakt, że ok. 4,7 proc. 
pracowników zgromadziło mniej niż 25 punk-
tów, a procent osób, które zebrały 375 i więcej 
punktów nie przekracza 15. 

Na kolejnych wykresach (rys. 3-8), na 
omówiony słupkowy rozkład punktacji 
wszystkich pracowników Uczelni nałożono 
krzywe reprezentujące dystrybucję punktacji 
za działalność naukową poszczególnych grup 
pracowniczych. Na przykład z  rysunku  3 

można odczytać, że profesorowie zwyczajni 
przyczyniają się znacząco do zwiększenia 
punktacji pracowników naukowo-dydaktycz-
nych oraz, że żaden z nich nie miał mniej niż 
50 pkt. Najwięcej, bo ok. 9,5 proc. pracowni-
ków z tej grupy zgromadziło od 275 do 300 
pkt., ale byli wśród nich i tacy, którzy uzyskali 
1000 i więcej punktów. 

WNIOSKI

Przeprowadzona ocena wykazała, że w  oce-
nianym okresie nastąpił znaczący postęp 
w  rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. 
Szczególnie pozytywna jest rosnąca liczba 
uzyskiwanych stopni i  tytułów naukowych. 
Wciąż utrzymuje się jednak stosunkowo 
duże zróżnicowanie pomiędzy wydziałami ze 
względu na działalność naukową. Zapewne 
po części ma to związek z  różną ich specy-
fi ką, ale bez wątpienia istotną rolę odgrywa 
tu także indywidualna aktywność poszcze-
gólnych pracowników. 

Obecnie, w  dobie budowania prestiżu 
uczelni w  oparciu o  badania prowadzone 
na najwyższym poziomie naukowym, szcze-
gólnego znaczenia nabiera publikowanie 
wyników w  renomowanych czasopismach. 
Z analizy przedstawionych materiałów wyni-
kają w tym względzie duże niedostatki. Czę-
sto, nawet pracownicy naukowo-dydaktyczni 
legitymujący się wysoką całkowitą liczbą 
punktów, gromadzą ich niewiele za artykuły 
ukazujące się w  periodykach wyróżnionych 
w  JCR. Są jednak nauczyciele akademiccy 
przodujący w  publikowaniu swoich prac 
w  renomowanych czasopismach. Osoby te, 
ze względu na wysiłek włożony w kształtowa-
nie naukowego wizerunku Uczelni zasługują 
na wyróżnienie. Pozytywnym symptomem 
rozwoju wydaje się być również relatywnie 
wysoka punktacja za takie prace uzyskiwana 
przez adiunktów na Wydziałach Rolniczo-
-Ekonomicznym oraz Technologii Żywności. 

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka 
– przewodniczący Senackiej Komisji 

ds. Oceny Kadr
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Tabela 1. Zestawienie ilości nauczycieli akademickich ocenionych w 2012 r. za lata 2007/2008 do 2010/2011

Stanowisko
Wydział Jedn. Ogólnoucz.

RAZEM
WR-E WL WHiBZ WIŚiG WO WIPiE WTŻ Stud. J. O. Stud. WF Bibl. Gł. i Chór

Prof. zwycz. 13 11 11 9 4 9/1* 8  -  -  - 65/1 
Prof. nadzw. 14 4 7 9 10 4 8  -  -  - 56
Prof. nadzw.UR 9 6 7 7 8 4 2  -  -  - 43
Adiunkt dr hab. 8/1 10/1 10 2 14 12/1 9  -  -  - 65/3 
Adiunkt dr 83/5 49/1 30/2 56/5 34 17/1 44  -  -  - 313/14 
Asystent dr  - 6 6 4 7  - -  -  -  - 23
Asystent mgr  - - - 2  -  - -  -  -  - 2
St .wykład. dr 19 3 3 16 2/1 6 4  -  -  - 53/1 
St .wykład. mgr  - - - -  -  - - 18 9  - 27
Wykładowca  - - - - 1  - 1 2 1  1 6
Lektor  - - - -  -  - - 2  -  - 2
Instruktor  - - - -  -  - -  - 3  - 3
Adiunkt bibliot.  - - - -  -  - -  -  - 1 1

RAZEM 146/6 89/2 74/2 105/5 80/1 52/3 76 22 13 2 659/19 

* kursywą oznaczono ilość ocen negatywnych

Tabela 2. Wyniki oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich za lata 2008 – 2011* 

Informacje
Stanowisko

Prof. zwycz. Prof. nadzw. Prof. nadzw. UR Adiunkt dr hab. Adiunkt dr Asystent dr Asystent mgr St . wykład. dr** Wykład.**

WYDZIAŁ ROLNICZO -EKONOMICZNY
Liczba ocenianych pracowników 13 14 9 8 83  -  - 19  -
Zakres punktów 
za działalność naukową 196 - 819 122 - 1030 53 - 403 44 - 926 14 - 582  -  - 12 - 88  -

Średnia liczba punktów 463,5 437,4 252,6 286,6 168,0  -  - 19,8  -
Zakres punktów za JCR 0 - 386 0 - 386 0 - 111 0 - 821 0 - 429  -  - 0 - 64  -
Średnia liczba punktów za JCR 38,9 72,9 28,9 136,5 44,8  -  - 7,3  -
Kryterium 20% od …. do…. 91 - 92 52 - 87 40 - 51 36 - 57 13 - 33  -  -  -  -
Kryterium 20% średnia 91,9 75,0 46,6 46,5 31,1  -  -  -  -
Oceny negatywne  -  -  - 1 5  -  -  -  -

WYDZIAŁ LEŚNY
Liczba ocenianych pracowników 11 4 6 10 49 6 - 3 -
Zakres punktów 
za działalność naukową 149 - 647 177 - 322 81 - 740 12 - 369 14 - 377 21 - 108 - 28 - 213 -

Średnia liczba punktów 397,6 248,3 249 148,2 117,2 44,2 - 80,3 -
Zakres punktów za JCR 0 - 206 0 - 58 0 - 368 0 - 124 0 - 232 0 - 0 - 79 -
Średnia liczba punktów za JCR 66,5 24,3 63,5 37,1 28,4 0 - 26,3 -
Kryterium 20% od …. do…. 62 - 74 49 - 62 35 - 41 41 - 44 23 11 - - -
Kryterium 20% średnia 70,1 55,5 38,5 42,5 23 11 - - -
Oceny negatywne  -  -  - 1 1 - - - -

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Liczba ocenianych pracowników 11 8 7 10 30 6 - 3 -
Zakres punktów 
za działalność naukową 91 - 1173 69 - 1132 84 - 970 81 - 342 17 - 513 65 - 424 - 37 - 161 -

Średnia liczba punktów 424,2 317,1 343,9 219,5 167,3 176 - 66 -
Zakres punktów za JCR 0 - 238 0 - 176 0 - 338 0 - 170 0 - 290 0 - 131 - 0 - 127 -
Średnia liczba punktów za JCR 83,7 36,4 112,6 84,5 62,3 53,7 - 46,7 -
Kryterium 20% od …. do…. 91 67 - 82 61 - 67 27 - 49 15 - 42 14 - 42 - - -
Kryterium 20% średnia 91 70,7 64,4 41,3 35,8 30,7 - - -
Oceny negatywne  -  -  -  - 2 - - - -



77

ni
e 

ty
lk

o 
na

uk
a

Informacje
Stanowisko

Prof. zwycz. Prof. nadzw. Prof. nadzw. UR Adiunkt dr hab. Adiunkt dr Asystent dr Asystent mgr St . wykład. dr** Wykład.**

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Liczba ocenianych pracowników 9 9 7 2 56 4 2 16 -
Zakres punktów 
za działalność naukową 155 - 604 75 - 463 109 - 315 230 - 451 4 - 346 29 - 525 36 - 39 3 - 84 -

Średnia liczba punktów 253,7 317,2 208,9 340,5 106,4 195,8 37,5 18,6 -
Zakres punktów za JCR 0 - 52 0 - 32 0 - 40 13 - 26 0 - 93 0 - 40 13 - 27 0 - 20 -
Średnia liczba punktów za JCR 13,8 9,4 10,4 19,5 12,9 10 20 2,1 -
Kryterium 20% od …. do…. 51 - 63 44 - 63 43 - 63 24 - 51 14 - 25 7 - 28 28 - -
Kryterium 20% średnia 54,9 56,3 49,1 37,5 22,9 20,3 28 - -
Oceny negatywne  -  -  -  - 5 - - - -

WYDZIAŁ OGRODNICZY
Liczba ocenianych pracowników 4 10 8 14 34 7  - 2 1
Zakres punktów 
za działalność naukową 271 - 872 150 - 535 80 - 241 127 - 766 8 - 641 11 - 156  -  -  -

Średnia liczba punktów 515,3 315,0 173,5 305,6 137,0 62,1  -  -  -
Zakres punktów za JCR 0 - 494 0 - 77 0 - 74 0 - 205 0 - 418 0 - 22  -  -  -
Średnia liczba punktów za JCR 135,3 17,1 22,8 57,9 29,5 5  -  -  -
Kryterium 20% od …. do…. 68 - 137 54 - 137 42 - 52 31 - 61 6 - 30 7,5 - 30  -  -  -
Kryterium 20% średnia 86,3 71,9 45,9 47,9 26,1 22,1  -  -  -
Oceny negatywne  -  -  -  -  -  -  - 1***  -

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI
Liczba ocenianych pracowników 9 4 4 12 17  -  - 6  -
Zakres punktów 
za działalność naukową 64 - 523 323 - 590 157 - 326 37 - 431 12 - 186  -  - 8 - 53  -

Średnia liczba punktów 311,4 432,0 240,3 214,2 91,4  -  - 22,7  -
Zakres punktów za JCR 0 - 27  -  - 0 - 208 0 - 32  -  -  -  -
Średnia liczba punktów za JCR 5,2  -  - 23,5 1,9  -  -  -  -
Kryterium 20% od …. do…. 62 - 79 54 - 86 44 - 48 16 - 44 18,3  -  -  -  -
Kryterium 20% średnia 75,2 78,0 45,8 28,6 18,3  -  -  -  -
Oceny negatywne 1  -  - 1 1  -  -  -  -

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Liczba ocenianych pracowników 8 8 2 9 44 - - 4 1
Zakres punktów 
za działalność naukową 294 - 853 149 - 880 215 - 360 127 - 747 32 - 521 - - 49 - 116 25

Średnia liczba punktów 585,5 504,3 287,5 376,4 186,3 - - 41,3 25
Zakres punktów za JCR 77 - 479 13 - 349 79 - 141 0 - 321 0 - 384 - - 0 - 36 20
Średnia liczba punktów za JCR 197,8 131,1 110,0 138,1 92,9 - - 15,8 20
Kryterium 20% od …. do…. 104 - 117 78 - 102 77 - 81 40 - 82 28 - 45 - - - -
Kryterium 20% średnia 111,8 94,0 79,0 59,3 42,5 - - - -
Oceny negatywne  -  -  -  - - - - - -

* Ocena przeprowadzona w maju 2012; ** Ocena naukowa nieobligatoryjna; 
*** Ocena negatywna przyznana za działalność organizacyjną i w zakresie podnoszenia kwalifi kacji zawodowych

Tabela 3.  Średnia punktacja za działalność naukową i za prace opublikowane w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) 

na danym stanowisku na całej Uczelni oraz na wszystkich stanowiskach naukowo-dydaktycznych w UR.

Stanowisko Prof. zwycz. Prof. nadzw. Prof. nadzw. UR Adiunkt dr hab. Adiunkt dr Asystent Wszystkie stanowiska 
naukowo -dydaktyczne

Średnia za działalność naukową 414 377 246 260 143 105 217

Średnia za JCR 68 48 44 72 41 17 47
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Rys. 1. Wyniki oceny działalności naukowej pracowników 
poszczególnych wydziałów zatrudnionych na stanowiskach naukowo-
-dydaktycznych. 
Oznaczenia: • średnia całkowita liczba punktów; ◆ średnia 
liczba punktów za publikacje w czasopismach wyróżnionych 
w Journal Citation Reports (JCR). Ramki reprezentują odchylenia 
standardowe; wąsy wartości min-max; linie poziome (krótkie) oraz 
linie przerywane (długie) odpowiednio: wartości średnie wyliczone 
dla wszystkich zatrudnionych na danym stanowisku w UR i dla 
wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.
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Rys. 8. Dystrybucja punktacji za działalność naukową asystentów 
na tle rozkładu punktów za tę działalność wszystkich pracowników 
naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.

Rys. 7. Dystrybucja punktacji za działalność naukową adiunktów 
na tle rozkładu punktów za tę działalność wszystkich pracowników 
naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.

Rys. 4. Dystrybucja punktacji za działalność naukową profesorów 
nadzwyczajnych na tle rozkładu punktów za tę działalność wszystkich 
pracowników naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.

Rys. 6. Dystrybucja punktacji za działalność naukową adiunktów dr 
hab. na tle rozkładu punktów za tę działalność wszystkich pracowników 
naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.

Rys. 3. Dystrybucja punktacji za działalność naukową profesorów 
zwyczajnych na tle rozkładu punktów za tę działalność wszystkich 
pracowników naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.

Rys. 5. Dystrybucja punktacji za działalność naukową profesorów 
nadzwyczajnych UR na tle rozkładu punktów za tę działalność wszystkich 
pracowników naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.

Rys. 2. Rozkład punktów uzyskanych za działalność naukową przez 
pracowników naukowo-dydaktycznych UR w Krakowie w latach 2008-2011.
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Bachczysaraj – dawna stolica chanatu krym-
skiego to aktualnie prawie 35 tys. miasto. 
Z  pewnością jest jednym z  miast Krymu, 
które czasy świetności mają za sobą. O niegdy-
siejszej potędze tego miejsca świadczą liczne 
zabytki. Sprawiają one, że Bachczysaraj powo-
lutku, acz systematycznie podnosi się z epoki 
socrealizmu i  odważnie wkracza na rynek 
konkurencji. Przeglądając przewodniki oraz 
czytając relacje różnych osób z  kilku ostat-
nich lat zauważalny jest progres. Naturalnie, 
jak zawsze można zadawać niekończące się 
pytania, czy odnowiony zabytek jest piękny, 
czy zachowano wszystkie walory historyczne, 
architektoniczne. Efektem podjętych starań 
jest ciągły wzrost liczby turystów, a tym samym 
rosnący dochód z turystyki. Wśród zabytków 
nie sposób ominąć, będąc już w Bakczysaraj, 

jednego z kilku skalnych miast, czy też pałacu 
chana. Podobnie jak w wielu innych miastach 
i miejscowościach tego rejonu znaleźć można 
„perełki” architektury, jak i potworki urasta-
jące nieraz do granic absurdu. Brak kanali-
zacji, nawet tej podstawowej, odprowadzającej 
wodę (deszczówkę) z  ulic, po rondo dokle-
jone do jednej z ważniejszych „arterii” miasta. 
Oczywiście, ktoś może powiedzieć, ale prze-
cież deszczu jest tam jak na lekarstwo. Tak, to 
prawda, ale jak już spadnie, to ulice przypo-
minają górskie strumienie, a przed dworcem 
powstaje rozległe, kilkudniowe rozlewisko, co 
widać na zdjęciu. 

O mieście tym napisano w różnych prze-
wodnikach już wiele. We wszystkich szczegó-
łowo (przeważnie, acz zdarzają się wyjątki) 
analizowana jest historia miasta i  regionu, 

a także opisywane są Czufut-Kale (jedno ze 
skalnych miast) i  pałac chanów krymskich 
z  najważniejszą budowlą Wielkim Mecze-
tem Chan-Dżami (Bijuk-chan-dżami). 
Będąc tam, zignorowanie takiego „kawałka 
historii”, w  pewnym okresie tak istotnego 
dla losów Rzeczypospolitej, byłoby niewy-
baczalnym grzechem. Idąc za przykładem 
licznych turystów odwiedziliśmy, zatem 
„Żydowską Twierdzę” (Qing Yer, obecnie 
Czufut-Kale) oraz wspomniany pałac. Sto-
jąc na szczycie skalnego miasta przez chwilę 
żałowałem, że widzę to dopiero teraz, gdyż 
Sonety Mickiewicza uzyskały zdecydowanie 
inną oprawę i wymowę. 

ŁOWY W CEMENTOWNI

Naturalnie nie samą poezją człowiek żyje, 
a  w  szczególności entomolodzy, więc chciał 
nie chciał, jak to mawiają politycy, niemal 
połowę naszego pobytu przeznaczyliśmy na 
pogoń za owadami. Było w  czym wybierać. 
Naszą sympatię w  tym względzie, Bachczy-
saraj zaskarbił sobie już na samym początku. 
Po ulicach i  skwerkach niezbyt licznie, ale 
w  sumie w  liczbie kilku sztuk, wałęsał się 
Pentodon idiota. W ogródku posesji, w któ-
rej mieszkaliśmy, przywitał nas jeden z  naj-
większych europejskich gatunków gnilików 
(prawdopodobnie Hister illigeri). Na tere-
nie pobliskiej cementowni, gdzie łowiliśmy 
owady, metaliczną zielenią hipnotyzowały 
nas roje chrząszczy z  rodziny Meloidae, 
a  swoje piękne kształty dumnie demonstro-
wała uchwycona w kadrze gąsienica jednego 
z  pospolicie tam występującego gatunków 
motyla z  rodziny paziowatych (Papilio 

Krym – czyli tam i z powrotem… 
Pamiętnik wymarzonej podróży (cz. 2) 
Na łamach czerwcowego numeru Biuletynu zamiesiliśmy pierwszą część wspomnień 
z pobytu na Krymie. W tym numerze drukujemy dokończenie tej ciekawej eskapady. 

Bachczysaraj – po ulewie, przed dworcem kolejowym, fot. Robert Rossa
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machaon). W  tym miejscu należy zazna-
czyć, że obszar cementowni poznaliśmy dość 
dobrze. Przyciągał uwagę nie tylko liczbą 
owadów, ale także scenerią. Nasze zdziwienie 
było tym większe, gdy opuszczając już cemen-
townię, tym razem tak normalnie – drogą, 
zobaczyliśmy tablice informujące o  całko-
witym zakazie wstępu osobom postronnym. 
Tak gwoli ścisłości, ten obszar chcieliśmy 
poznać lepiej, gdyż z  oddali widzieliśmy 
pokaźną liczbę krów. Dla niewtajemniczo-
nych w różne niuanse powiązań trofi cznych 
świata owadów, drobne wyjaśnienie. Tam 
gdzie są duże kopytne, tam najczęściej są też 
i… koprofagi. Koprofagi to z kolei grupa owa-
dów, w  przypadku chrząszczy obejmująca 
głównie rodziny Scarabaeidae, Hydrophili-
dae oraz wspomniane już Histeridae, lubiące 
otoczenie materii, którą ssaki uznały już za 
zbędną. Pasja koprofagiczna w tym momen-
cie była niemal u  wszystkich członków 
wyprawy należycie rozwinięta. Okres pobytu 
w  Sokolinoje sprawił, że nawet ci, którzy 
początkowo z  niedowierzaniem patrzyli na 
to, co w  „krowim placku” siedzi, po pew-
nym czasie po zauważeniu odpowiedniego 
biotopu przystępowali do jego eksploracji. 
Wyjątkiem była jedynie Ola, która do końca 
wyprawy z  niejaką obojętnością traktowała 
tę grupę owadów, podobnie zresztą i tych, co 
nazbyt gorliwie ich poszukiwali. Pozyskiwa-
nie owadów z  tej grupy trofi cznej być może 
nie należy do czynności przyjemnych, jed-
nak w  tym przypadku było zadaniem nie-
zbyt uciążliwym. Czynnikiem łagodzącym 
doznania zapachowe była niewątpliwie uno-
sząca się nad okolicą woń kwitnącej lawendy. 
Nigdy wcześniej nie byłem tak odurzony tym 
zapachem – coś nieprawdopodobnego. To 
jedno z  najtrudniejszych zadań, jak przelać 
na papier za pomocą słów i zdań siłę i piękno 
zapachu… w tym przypadku lawendy. Kilka-
naście miesięcy później na kwietnym skwerku 
w  pobliżu Teatru Słowackiego w  Krakowie 
znalazłem niewielkie skupisko tej rośliny. 
To było prawie to samo. Wracając jednak 
do relacji, po tej wyprawie Krym uzyskał jak 
dla mnie inny wymiar. Na pytanie „jaki jest 
Krym?”, odpowiadam… „lawendowy”. 

ZAATAKOWANI PRZEZ KLESZCZE GIGANTY

Naszą fascynację wzbudziły jeszcze dwa ele-
menty. Pierwszym był owad, który wyglądem 
przypomina ni to złotooka, ni to modliszkę. 
Pokrój ciała jak u owadów z rodzaju Chry-
sopa, ale przednie odnóża to już zdecydo-
wanie Mantodea. Z  tego też powodu jego 
nazwa łacińska to Mantispa. Udało się nam 
zaobserwować, i  nie tylko, kilka okazów 
gatunku Mantispa styriaca. Drugim fenome-
nem, były wspomniane już kleszcze. W tym 
ostatnim przypadku po pewnym czasie zdu-
mienie przeistoczyło się nawet w  przera-
żenie. Do rozmiarów tej grupy kleszczy 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić (były też 
w Sokolinoje). Jednak, gdy bez względu na 
to czy stosowaliśmy jakikolwiek preparat 
przeciwko kleszczom i komarom czy też nie, 
te karykatury pająków w  sposób aktywny 
wyszukiwały potencjalnych żywicieli, czyli 
w tym momencie nas, zmierzając do ofi ary 
w niezliczonych ilościach. Zrzucając z pod-
koszulek przynajmniej kilkanaście sztuk, 
przy jednoczesnym wyjmowaniu z  włosów 
następnych egzemplarzy, stwierdziliśmy, 
żarty się skończyły, na tym koniec. Następ-
nego dnia pojechaliśmy koleją do „zamknię-
tego miasta”, a przynajmniej takowym było 
jeszcze kilkanaście lat temu. 

W DRODZE DO SEWASTOPOLA

Tym razem połowy owadów ustąpiły miejsca 
innym, równie ważnym celom. Pora na odro-
binę m.in. historii, geografi i, obecnie mało 
ważnych przedmiotów. Bachczysaraj, jak się 
okazało, był pod wieloma względami lepszym 
rozwiązaniem, niźli urokliwa miejscowość 
Sokolinoje. Przez to miasto biegnie, o czym już 
wspomniałem, linia kolejowa, a  to na Ukra-
inie rzecz niezwykle ważna. Pełni ona rolę 
oczywiście komunikacyjną, ale także jest nie-
zwykle istotnym elementem społecznym, han-
dlowym, a niekiedy też i kulturowym. Turysta 
może poczuć pewnego rodzaju dyskomfort, 
gdy znajdzie się po raz pierwszy w takim miej-
scu, gdzie wszystkie wymienione zalety spoty-
kają się nagle, w jednym przedziale. Przedziale, 
aczkolwiek lepszym określeniem jest raczej 
wagonie. Ktoś może powiedzieć, że to nic nad-
zwyczajnego. Wagon jak to wagon, oferuje tro-
chę miejsc siedzących i stojących, waży… itd., 
ale wbrew pozorom to niezwykłe miejsce. 
Po zajęciu wolnego skrawka, moje pierwsze 
odczucia miały w sobie coś z déjà vu. Obser-
wowany skład wraz ze znajdującym się w nim 
„czynnikiem ludzkim” przypominał mi dziw-
nie nieskończenie długi cylinder, przez którego 
środek biegła trasa, po której podczas podróży 
niemal bez przerwy poruszały się zastępy tych, 

Gąsienica Papilio machaon, fot. Robert Rossa
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co nie mieli miejsc siedzących, a mieli nadzieję, 
że znajdą je w następnym wagonie, jak również 
tych, dla których cały skład był jednym długim 
targiem – taki handel obwoźny. Przypuszczam, 
że można było tam kupić absolutnie wszystko. 
Było to tylko kwestią czasu i oczywiście szczęś-
cia. W  końcu kupujących, a  na pewno oglą-
dających, w  takim pociągu było zawsze całe 
mrowie. Gdy już człowiek „najadł się” ukra-
ińskich klimatów, nasycił oczy tysiącami barw 
różnych obrusów, prześcieradeł, poduszek 
nierzadko pachnących lawendą oraz wchło-
nął pokaźną dawkę kultury, w postaci wędru-
jących mini koncertów, recitali lokalnych 
wirtuozów harmoszek, gitar i  zawodzących 
nostalgiczną nutą piosenek, na horyzoncie 
zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki bliskości 
morza. Jeszcze kilka zakrętów, wagony wiły się, 
wznosiły, to opadały na niewielkich pagórkach 
i po chwili byliśmy na miejscu. W pociągu, fot. Robert Rossa

Sewastopol, Chersonez, fot. Robert Rossa
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SEWASTOPOL ZAPRASZA

Na temat tego miasta napisano już wiele, 
o tym, że był od wieków ważnym punktem na 
mapie Krymu, o roli, jaką odegrał w dziejach 
tej części Europy, a także Bliskiego Wschodu, 
zatem pominę ten wątek. Nakierowując jed-
nak tych, którzy „poczuli” w tym momencie 
tzw. głód wiedzy, aby właściwie oceniać ten 
rejon analizę historyczną należy rozpocząć jak 
na nasze realia dość wcześnie, bo już od około 
IV  w. p.n.e. Każdy, kto zawędruje do Sewa-
stopola powinien (patrz: musi), odwiedzić 
dawne centrum miasta, a dziś widoczny w for-
mie ruin słynny Chersonez. Od tego miejsca 
należy moim zdaniem rozpocząć zwiedzanie, 
bowiem można tu zobaczyć, niczym w gigan-
tycznej soczewce, ten fragment Ukrainy. 
Właśnie, czy Sewastopol to Ukraina? Według 
map politycznych tak, a w rzeczywistości to 
region funkcjonujący według własnych zasad. 
Podlega bezpośrednio pod władze w Kijowie. 
Jest jakby eksterytorium na obszarze Autono-
micznej Republiki Krymu. Nie obowiązuje 
tutaj konstytucja Krymu, i co jest z tym zwią-
zane, mieszkańcy nie uczestniczą w wyborach 
do Parlamentu Krymskiego. Przeważający 
odsetek ludności stanowią Rosjanie. Na masz-
tach dumnie powiewa częściej fl aga rosyjska 
niż ukraińska. Obok wielu zabytków, prze-
ważnie powstałych w  okresie XVIII-XX w., 
natrafi ć można na najnowsze dzieła architek-
tury. Nie zawsze właściwie wkomponowane 
w  „materię historyczną”, jak i  scenerię przy-
rodniczą, ale to już kwestia gustu, a z nim jak 
wiadomo nie należy dyskutować. 

Podejrzewam, że w  Polsce dla większo-
ści osób Sewastopol to miejsce stacjonowania 
osławionej fl oty czarnomorskiej. Sewastopol 
to Ukraina w pigułce, kwintesencja tego pań-
stwa, gdzie obcokrajowiec ma nie lada trud-
ności, aby połapać się gdzie tak naprawdę 
jest, w Rosji, czy na Ukrainie. Mijają kolejne 
lata, a tysiące ton stali nadal zapełniają suche 
i  mokre doki. W  tym jednym punkcie na 
mapie ocierają się o  siebie, niekiedy w  nie-
zwykle lubieżnej formie skrajności zachod-
niej cywilizacji – czystość, porządek, dbałość 
o szczegóły, z  jej wschodnim zaprzeczeniem. 

Skręcając z  pięknego szlaku, kolejnej arterii 
miasta, zaprojektowanej być może przed wielu 
laty przez samego Alexandre Bertieu de la 
Garde, nagle wchodzimy do realnego świata. 
W  oknach szmaty, folia aluminiowa coś, co 
było kiedyś, a  być może dopiero jest teraz 
żaluzjami, słowem kogel-mogel. Zaglądając 
w najrozmaitsze zaułki miasta, oczywiście ze 
względu na rozmiary metropolii, zwiedzanie 
ograniczyliśmy do jego centrum, nieraz wpa-
dając w nieukrywany zachwyt. Wspomniany 
już Chersonez Taurydzki z soborem św. Wło-
dzimierza, wielki pomnik (kolejny na Kry-
mie) słynnego innego Włodzimierza, Bulwar 

Korniłowa, Bulwar Historyczny to miejsca, 
które robią wrażenie. Na tym ostatnim czę-
sto można odnieść wrażenie, że niepostrzeże-
nie stajemy się bardzo mali. Naturalnie liczne 
dowody megalomanii można też skwitować 
zwykłym wzruszeniem ramiom, cóż tak kie-
dyś było, ale mimo wszystko niezapomnianym 
wrażeniem jest być przez moment krasnolud-
kiem. Tak sięgającym niewiele ponad kostkę 
zasłużonym w  obronie miasta podczas 
II  wojny światowej. Nieopodal monstrual-
nego wspomnienia przeszłości, pozostawiono 
niedokończone gmaszysko, które za pewien 
czas będzie mogło spokojnie konkurować 

Jałta – pomnik Lenina, fot. Robert Rossa
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z  Chersonezem. Na ogrodzeniu oddzielają-
cym cały ten kompleks od niewinnie wygląda-
jącego parkingu samochodowego, znaleźliśmy 
informację, tłumaczącą chyba wszystko… 
Mafi a Parking ONLY! 

Opuszczając miasto, przez chwilę wyglą-
dałem przez okno w poszukiwaniu charakte-
rystycznego obelisku. Pomnika, na którym 
stał on, „nowego człowieczeństwa Adam”. 
Wracając do „naszego domku” w  Bachczy-
saraj zawiedziony, że z  oddali nie ujrzałem 
łagodnego wzroku, a  zarazem dumnie kro-
czącego wodza rewolucji, wskazującego pal-
cem najważniejsze miejsce na ziemi, oddałem 
się chwili refl eksji. 

ŻYWA HISTORIA

Jeżeli ktoś w  Polsce twierdzi, że komunizm, 
a  przynajmniej jego chwała już w  Europie 
przeminęła, to jest z pewnością w wielkim błę-
dzie. Obłęd, jaki niegdyś ogarnął ludzi w kra-
jach demokracji ludowej trudno jest obecnie 
pojąć tym, co mieszkają na zachodzie Europy. 
jak również pokoleniom młodych ludzi, 
wychowywanych już w galeriach przez wiecz-
nie fi nansowo niezaspokojonych celebrytów. 
Nie było mi dane podziwiać monumentu 
Wodza Rewolucji stojącego niegdyś na Placu 
Centralnym w  Nowej Hucie, ale przypusz-
czam, że był on pewnego rodzaju kalką stylu 
i jakości jaką widzieliśmy na Krymie. Z Leni-
nem zetknęliśmy się dwukrotnie. Pierwszy 
raz w  Jałcie, gdzie nagle jeden z  kilku pięk-
nie urządzonych deptaków przyjął formę nie-
wielkiego placu otoczonego rządkiem, jakże 
by inaczej, palm daktylowych. Po środku na 
solidnym marmurowym postumencie stał 
on… Lenin. Drugi pomnik był oczywiście 
w Sewastopolu. Całe otoczenie rozplanowano 
z wielkim rozmachem, przy zachowaniu nale-
żytych proporcji. Nie przez przypadek miejsce 
wybrano na niewielkim wzniesieniu tak, aby 
patrząc od dołu cały kompleks wydawał się 
jeszcze większy. Widok, podobnie jak w Jał-
cie wspaniały. Ponownie można spierać się 
nad różnymi walorami tamtej epoki, ale bez-
sprzecznie miejsca gdzie ustawiano na Krymie 
wodza rewolucji były wyśmienite. 

WRACAMY DO KRAJU

Wszystko co dobre szybko się kończy. Nasz 
pobyt w niezwykłym miejscu Ukrainy dobiegł 
do mety. Czas wracać do kraju. Monotonia 
podróży pociągiem wielu przeraża. Podróż 
powrotna to jakby podróż w czasie z prędkoś-
cią nadświetlną. Pojawiają się obrazy, które 
już znamy (znów déjà vu), z  tą jednak róż-
nicą, że w  odwrotnej kolejności… Symfero-
pol, Morze Azowskie… 

Po opuszczeniu półwyspu, piękne kra-
jobrazy szybko zginęły w  powtarzającej się 
scenerii. Za oknami las. Można uwierzyć, że 
Ukraina to jeden z najbardziej lesistych kra-
jów Europy. W  przedziale mieliśmy sympa-
tyczne towarzystwo. Na dolnych pryczach 
leżały dwie miłe panie. Jedna chyba nawet 
chciałaby z  nami trochę poplotkować, ale 
druga jakby ją trzymała w  delikatnych, acz 
stanowczych ryzach. Początkowo nie odczy-
taliśmy należycie sytuacji. Rozsyłaliśmy 
uśmiechy, przeżywaliśmy ponownie ostatnich 
kilkanaście dni. Niestety w pewnym momen-
cie podczas rozmowy skąd jesteśmy, gdzie 
byliśmy, padło od tej drugiej kobiety zna-
mienne: a po co tu przyjechali, co Wy morza 
nie macie? Na stacjach pojawiły się ponow-
nie babuszki ze swoimi specjałami. Pamięta-
jąc jeszcze na podniebieniu smak najlepszego, 
jaki jadłem w życiu symferopolskiego naleś-
niczka z nadzieniem mięsnym, w Polsce nie-
słusznie określanym jako kebab, metodycznie 
odmawiałem. Teraz jednak, gdy znów przypo-
mnę sobie te duże i małe pierożki z różnora-

kim nadzieniem, w zależności od specjalizacji 
danej miejscowości, a  to z  serem i  ziemnia-
kami, kapustą, mięsem, żałuję. Trzeba było iść 
na całość. Tak jak na początku podróży, tak 
i  tym razem, w  nocy przejeżdżaliśmy przez 
miejscowość, w której na peronie „królowały” 
pluszowe misie. Prawdziwa eksplozja barw 
i  rozmiarów. Mijały kolejne godziny. Byli-
śmy we Lwowie, lecz brak czasu sprawił, że 
dość dokładnie obejrzeliśmy jedynie dworzec 
kolejowy z  niewielką okolicą. Ostatni etap 
podróży Medyka – Przemyśl – Kraków. 

Ukraina to kraj wielkich możliwości, 
przepięknych krajobrazów, nierzadko ende-
micznej fl ory i fauny, ale to też miejsce gdzie 
wszystko jest na pokaz, trwający od lat wielki 
blef. Zachwyca bądź przeraża, dla każdego coś 
do wyboru, dopóki nie przejrzy się na własne 
oczy. Wówczas jest już inaczej. To jest Ukra-
ina. Im bliżej granicy tym bardziej swojska, 
nostalgiczna, ale też brutalna i… Nie zapomnę 
podobnie jak i  współtowarzysze wyprawy 
przejścia granicznego, z polskimi „mrówkami” 
i celnikami w tle. Ehhh… stepie szeroki… 

By relacja nie zakończyła sie nagle i bez-
sensownie jak typowy hit polskiej kinemato-
grafi i, dopiszę… ciąg dalszy nastąpi. Wschód 
wciąga, o  czym już wielu się kiedyś przeko-
nało. Następnym razem będzie być może znów 
o Krymie, a być może… stop, byle nie zapeszyć! 

dr inż. Robert Rossa
Katedra Ochrony Lasu, Entomologii 

i Klimatologii Leśnej
Wydział Leśny

Między Symferopolem a Lwowem, fot. A. Możdżeń
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Chór AGRICOLA i ChUR mieszany 
wyśpiewały sukces
Spychów, 21-26 czerwca 2012 r. 

Nie łatwego zadania podjęła się mgr 
Joanna Gutowska-Kuźmicz – dyrygent 
ChUR-u  mieszanego i  Chóru Męskiego 
Środowiska Akademickiego Krakowa AGRI-
COLA, działających przy naszym Uniwer-
sytecie. Z  tym pierwszym zespołem, już 
dwa lata temu udowodniła, w  mazurskim 
Spychowie, że na Uniwersytecie Rolniczym 
śpiewać umieją znakomicie. Z AGRICOLĄ 
należało dowieść, że radość i pasja śpiewania 
nie przemijają i wtedy, gdy przed nazwiskiem 
pojawia się nawet profesorski, doktorski 
czy dyrektorski tytuł, a  składki na kontach 
ZUS-owskich, mając już swoją wielo-
letnią historię, dając składkowiczom złudną 
nadzieję na dostatnie emerytury. 

O MIECZ JURANDA

Chór AGRICOLA, którego członkowie 
związani są ze środowiskiem akademickim 
poprzez swe własne, studenckie czy później-

sze, zawodowe losy, w dniach 21–26 czerwca 
2012 r. odbył wyprawę do Spychowa na Tur-
niej Chórów o  Miecz Juranda (taki miecz 
jest już własnością ChUR-u  mieszanego). 
Wprawdzie tegoroczny miecz pozostał 
w rękach zespołu związanego z miejscowym 
środowiskiem muzycznym (olsztyńskim), ale 
trudno nie uznać, iż gospodarzom to i pew-
nie ściany pomagają. Zwłaszcza, gdy bywa 
się sędzią we własnej sprawie. Niemniej, 
to AGRICOLA okazał się zdobywcą naj-
większej ilości nagród, z  tą najważniejszą – 
nagrodą publiczności. 

Chór zwyciężył również w  kategorii 
najlepszego wykonania utworu o  tematyce 
sakralnej. Zaśpiewana przez niemal trzydzie-
ści męskich głosów Bogurodzica, przeniosła 
słuchaczy w czasy, gdy w odległym o trzydzie-
ści kilometrów Szczytnie miał swą siedzibę 
krzyżacki zakon, a położone nieco dalej grun-
waldzkie pola miały być miejscem chwały 
oręża polskiego, niszczącego potęgę tegoż 

zakonu. Chór śpiewał Bogurodzicę, z  takim 
zaangażowaniem i tak sugestywnie, że wyda-
wało się, iż zaraz zza ściany lasu wokół jeziora 
wyjdą polscy zbrojni, wezwani pieśnią do 
walki. Nie wyszli, ale wrażenie wywarte na 
jurorach, kazało im przyznać chórowi naj-
wyższą nagrodę. 

Kolejna nagroda, to jak przystało na chór 
związany z  Uniwersytetem Rolniczym, przy-
padła za najlepsze wykonanie utworu o tematyce 
przyrodniczej, krajobrazowej lub ekologicznej. 
Pieśń Żaby, zaśpiewana na zakończenie kon-
kursowego występu, wywołała niespotykany 
aplauz i  euforię wśród obecnej publiczności, 
a jak się okazało i u jurorów. Dodatkową atrak-
cją były założone przez chórzystów maski żab, 
co uczyniło z  chóru najatrakcyjniejsze wyda-
rzenie całego konkursu dla, obecnej również na 
widowni, nieletniej jej części. 

W  swej konkursowej prezentacji chór 
zaprezentował jeszcze Sztandary Polskie na 
Kremlu i Na bój, na bój, zaśpiewane z takim 

Chór Męski Środowiska Akademickiego Krakowa AGRICOLA. W środku mgr Joanna Gutowska-Ku źmicz – dyrygent zespołu i Jurand ze Spychowa
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żarem i energią, że biorąc pod uwagę nieod-
ległą zbyt granicę z obwodem kaliningradz-
kim, można by spokojnie uznać je za istotną 
część obiecanej (acz w  swej obietnicy nie-
spełnionej) tarczy rakietowej. Kołysanka to 
utwór, który zmiękczył serca żeńskiej części 
widowni, czego dowodem były późniejsze 
mini-kuluarowe wykonania na indywidualne 
życzenia. Pieśni góralskie wykonywane pośród 
płaskich krajobrazów jeziorowej krainy, kon-
trastowały pięknie z  sennym krajobrazem 
i przypomniały skąd chór przyjechał. Brawu-
rowe solo wykonane przez prof. dr. hab. inż. 
Kazimierza Wiecha, ojca założyciela chóru, 
dawało odczuć wszystkim, że z „chłopakami” 
z południa to żartów nie ma. 

Obraz osiągnięć chóru byłby niepełny, 
gdyby nie przypomnieć, że zdobył on jesz-
cze Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Spy-
chowo. Mając na uwadze Wydział Leśny UR, 
można powiedzieć, że spychowski nadleśni-
czy spisał się znakomicie, a nagroda pozostała 
w rodzinie. 

PUCHAR PROBOSZCZA PARAFII W SPYCHOWIE

Decyzja proboszcza wydaje się całkowi-
cie słuszna, po tym co chór zaprezentował 
w  dodatkowym, pokonkursowym występie 
w trakcie i po niedzielnej mszy, na którą został 
zaproszony do spychowskiego kościoła. Głosy 
chórzystów wykalibrowane imprezą integra-
cyjną poprzedniego wieczora, niosły pod 
sklepienie kościoła taką harmonię, że oklaski 
pojawiły się już w trakcie trwania mszy. Chór 
został zapowiedziany przez samego Juranda, 
który tu zaprezentował się w  formie zdecy-
dowanie lepszej, niż podczas sienkiewiczow-
skiej, słynnej drogi ze Szczytna. 

Wszystkie nagrody i dyplomy odbierała na 
scenie spychowskiego amfi teatru, szczęśliwa 
i uśmiechnięta mgr Joanna Gutowska-Kuź-
micz, wraz z niemniej usatysfakcjonowanym 
prof. Kazimierzem Wiechem. Dyrygentkę 
podziwiano również za to jak silną ręką potrafi  
zapanować nad męskim zespołem. To prosta 
droga, do tego by zapracować kiedyś na miano 
„Żelaznej Lady”. Droga nie łatwa, ale jak uczy 
historia, prowadząca do sukcesu i sławy. 

W NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ

Niebagatelną rolę w atmosferze pobytu i wystę-
pów chóru, stanowiło miejsce konkursowych 
występów. Spychowski amfi teatr leżący tuż nad 
brzegiem jeziora, dodawał niezwykłego antu-
rażu konkursowym występom i  całemu chó-
ralnemu pobytowi. Niewielka miejscowość 
leżąca na skraju Puszczy Piskiej, pośród nie-
zwykle malowniczych jezior, potrafi ła, dzięki 
organizacji śpiewaczego Turnieju, stać się miej-
scem wspaniałych artystycznych i towarzyskich 
doznań wszystkich jego widzów i  uczestni-
ków. Zostały one wzmocnione uczestnictwem 
w świętojańskiej nocy, której to oprawę gospo-
darze pięknie zaaranżowali. Były więc sztuczne 
ognie i puszczanie wianków na jeziorze, pośród 
których wianek AGRICOLI należał do jed-
nych ze znaczniejszych…

MEDIALNY SUKCES I NOWE STROJE

Osiągnięciem pozakonkursowym chóru 
AGRICOLA, stało się również nagranie 
w  szczytnieńskim kościele, dzień przed 
konkursowymi zmaganiami. Wykonana z towa-
rzyszeniem organów Msza Lachmana, została 
zaśpiewana tak, że umieszczone na YouTube jej 
nagranie, wciąż przysparza pochwał i zachwy-
tów jego wykonawcom. Wartym zaznaczenia 
jest fakt, że chór miał po raz pierwszy okazję 
zaprezentować się nie tylko w swych tradycyj-
nych garniturach, ale i  w  nowych koszulkach 
polo z wyhaft owanym znakiem i nazwą chóru. 

Chór AGRICOLA stał się świetnym 
ambasadorem środowiska akademickiego 
Krakowa. Być może młodzi ludzie, zachwyceni 
atmosferą roztaczaną przez chór, zdecydują się na 
studia nie w pobliskim Olsztynie, ale w odległym 
Krakowie i staną się nowymi członkami chóru. 

Chór AGRICOLA i wspomniany na wstę-
pie ChUR mieszany z zaangażowaniem pracują 
na miano ambasadorów naszego miasta, śro-
dowiska akademickiego i Uczelni. Może więc 
nadejdzie czas, że dworek przy al. 29 Listopada, 
będący wspólną siedzibą obydwu chórów, 
zostanie podniesiony do rangi Ambasady…

Tekst: Janusz Czerwiec

Ptaki te zostały wyhodowane w  latach pięć-
dziesiątych XX wieku w  Zootechnicznym 
Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 
Zootechniki w  Zatorze w  oparciu o  lokalną 
odmianę gęsi podkarpackich oraz trzy inne 
odmiany gęsi krajowych: garbonosą, suwalską 
i pomorską. W tamtym okresie występowało 
bowiem wiele regionalnych odmian gęsi, które 
utrzymywane były systemem przydomowym 
w  niewielkich stadkach. Intencją twórców 
„nowej odmiany krajowej”, jak początkowo 
nazwano gęś Zatorską, była poprawa nieśności 
oraz wartości rzeźnej gęsi podkarpackiej 
i wytworzenie odmiany nowej, lepszej i dosto-
sowanej do warunków Polski południowej. 

POCZĄTKI STADA

Po zakończeniu prac nad krzyżowaniem i kon-
solidacją stada, w  roku 1961 ptaki nowej 
odmiany zostały przeniesione z  Zatora do 
Zakładu Doświadczalnego IZ w  Kołudzie 
Wielkiej na Kujawach, gdzie przez sześć lat pod-
dawane były pracy selekcyjnej. W 1967 r. stado 
wróciło do Małopolski, a fermę zarodową gęsi 
Zatorskiej utworzono w Ostrowie Szlacheckim 
koło Bochni, w Rolniczym Zakładzie Doświad-
czalnym Akademii Rolniczej w  Krakowie. 
Do grudnia 1984  r. populacja gęsi Zatorskiej 
miała status stada zarodowego z  prawem roz-
prowadzania piskląt w rejonie Polski południo-
wej. Rozprowadzano je od Kłobucka i Krzepic, 
aż do Rzeszowa i  Przemyśla. Następnie stado 
otrzymało status rezerwy genetycznej, a  roz-
prowadzanie piskląt ograniczyło się głównie 
do rejonu Nowego Sącza. W 1996 r. populację 
uznano za stado zachowawcze. W tym samym 
roku, w związku z likwidacją RZD AR w Ostro-
wie Szlacheckim, stado zostało przeniesione do 
Stacji Doświadczalnej w Rząsce koło Krakowa. 
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W KSIĘDZE ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Obecnie wielkość populacji wynosi 450 
sztuk. Stado jest wpisane do Księgi Głów-
nej (ród ZD-1) prowadzonej przez Kra-
jową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą 
w  Warszawie. Populacja należy do zaso-
bów genetycznych drobiu wodnego w kraju 
i  objęta jest programem ochrony różnorod-
ności biologicznej, którego realizację, od 
2002 r., nadzoruje oprócz KRD-IG również 
Instytut Zootechniki – PIB. 

W roku 1999 stado gęsi Zatorskiej włą-
czono do Światowego Banku Danych o Zaso-
bach Genetycznych Zwierząt Gospodarskich 
prowadzonego przez FAO oraz opisano 
w Księdze światowych zasobów genetycznych 
zwierząt gospodarskich (WWL DAD, Word 
Watch List for Domestic Animal Diversity). 

ZASTOSOWANIE GĘSI ZATORSKIEJ

Gęsi Zatorskie cechuje zwarta budowa ciała 
i białe upierzenie. Łapy i dziób są barwy poma-
rańczowo-czerwonej. Średnia masa ciała 11-tyg. 
gęsiorów hodowlanych wynosi 4200-4700  g, 
a gęsi 3900-4400 g. W sezonie reprodukcyjnym 
trwającym od stycznia do czerwca, jedna gęś 
znosi 35-45 jaj o masie 130-180 g. 

Ptaki te nadają się do tuczu, cechuje je 
duża wartość dietetyczna mięsa, mała ilość 
tłuszczu w  tuszce i  dobra jakość pierza. 
W tuczu owsianym samce uzyskują masę ok. 
5700 g, a samice ok. 5000 g, ponadto spraw-
dzają się bardzo dobrze do chowu przydomo-
wego i ekologicznego. Tuszka gęsi Zatorskiej 
została wpisana na listę produktów tradycyj-
nych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w 2006 r. Stado stanowi również cenną bazę 
do badań naukowych z  dziedziny genetyki 

populacji, cytogenetyki, genetyki molekular-
nej oraz reprodukcji. Księgi hodowlane prze-
chowywane w  Katedrze Hodowli Drobiu, 
Zwierząt Futerkowych i  Zoohigieny doku-
mentują pochodzenie i  użytkowość ptaków 
od ponad 50 lat. 

GĘŚ ZATORSKA – „MOŻE TO JEST TO”

Od wielu lat na rynkach europejskich, a zwłasz-
cza niemieckim, mięso gęsi jest cennym 
i poszukiwanym produktem. Obecnie w Pol-
sce, w zasadzie jako jedyna, polecana do tuczu 
jest biała Gęś „Kołudzka®”. Charakteryzuje się 
szybkimi przyrostami i wysoką wagą końcową, 
lecz niestety także dość dużym otłuszczeniem 
tuszki. Z tego względu coraz częściej pojawiają 
się zapytania konsumentów o gęsi o mniejszej 
zawartości tkanki tłuszczowej. Na dzień dzi-
siejszy nikt w  praktyce nie stosuje tuczu na 
skalę wielkotowarową istniejących polskich 
ras gęsi. Wobec powyższego doskonałym roz-

wiązaniem wydaje się podjęcie prac wdroże-
niowych nad wykorzystaniem Gęsi Zatorskiej 
do produkcji tuszek gęsi tuczonych według 
wymaganych standardów UE tj. minimalnego 
chowu i tuczu – 16 tygodniowego. 

INICJATYWA WSPÓŁPRACY

Przygotowywane podpisanie wspólnej dekla-
racji między CEDROB S.A. i Uniwersytetem 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w  Krako-
wie daje szansę na pojawienie się w ciągu kilku 
najbliższych lat w  hodowli u  polskich rol-
ników drugiej rasy gęsi rzeźnych o  cechach 
pożądanych tj.: zdrowotności, wysokich przy-
rostach wagowych i wadze końcowej po 112 
dniach chowu na poziomie 5,5-6 kg oraz, 
co najważniejsze, niewielkim otłuszczeniu 
tuszki. Na mocy tego porozumienia prowa-
dzenie pełnej analizy dokumentacyjnej chowu 
oraz cech jakościowych tuszki gęsi prowa-
dzone będzie przez katedrę Hodowli Drobiu 

Stado gęsi zatorskich

Gęsi rasy Zatorskiej 
Kraków, 6 września 2012 r. 
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Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie. Szczegóły 
dotyczące nazwy towarowej oraz sposobu 
promocji, strony ustalą na podstawie wyników 
produkcyjnych i technologicznych po okresie 
2-3 lat. – Współpraca ta powinna skutkować 
marketingowo i  utożsamiać Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie z nową rasą zwierząt i pro-
duktem spożywczym rozpoznawalnym w Polsce 
i  w  wielu krajach Unii Europejskiej – zazna-
cza prof. dr hab. lek. wet. Jerzy Niedziółka 
– kierownik Katedry Hodowli Drobiu, Zwie-
rząt Futerkowych i  Zoohigieny. – Ponadto 
taka kooperacja da możliwość sprawdzenia 
w praktyce wypracowanych metod badawczych 
i  zweryfi kowania wyników badań prowadzo-
nych dotychczas w  warunkach doświadczal-
nych. Można również założyć, że stanowić 
będzie impuls do podjęcia wspólnych badań 
interdyscyplinarnych wielu katedr i  labora-
toriów z różnych wydziałów naszej Uczelni – 
podkreśla profesor Niedziółka. 

NOWOCZESNY ZAKŁAD

CEDROB S.  A.  jest liderem w  produkcji 
drobiarskiej w  kraju i  plasuje się w  pierw-
szej piątce zakładów drobiarskich w Europie. 
Warto podkreślić, że jest to spółka akcyjna, 
której aktywa w  całości należą do polskich 
producentów i  hodowców drobiu. Swoją 
działalnością obejmuje wszystkie działy pro-
dukcji drobiarskiej tj.: począwszy od stad 
rodzicielskich i  produkcji jaj wylęgowych, 
poprzez proces inkubacji tuczu drobiu rzeź-
nego, produkcję pasz, ubój i  przetwórstwo 
mięsa drobiowego, aż po sprzedaż wytworzo-
nych produktów na rynkach całego świata. 

CEDROB S.A. jest właścicielem jednego 
z  najnowocześniejszych na świecie Zakładu 
Wylęgowego pracującego w  oparciu o  tech-
nologię kanadyjskiej fi rmy Jamesway, o zdol-
ności produkcyjnej ponad 11,5 mln piskląt 
miesięcznie. Ponadto ważnym ogniwem 
strategicznym uniezależniającym firmę od 
dostawców zewnętrznych są wybudowane 
w  ostatnich 5 latach, dwie nowe wytwórnie 
pasz z urządzeniami m. in szwajcarskiej fi rmy 
„BILLER” o  produkcji miesięcznej ponad 

50 tys. ton paszy. – Jesteśmy młodą fi rmą, gdyż 
od jej powstania minęło zaledwie 20 lat – mówi 
dr inż. Zdzisław Kulpa – dyrektor Zakła-
dów Drobiarskich CEDROB S.A. w Niepo-
łomicach. – Jednak systematyczna i wytrwała 
praca nas wszystkich, czyli właścicieli i pracow-
ników od początku zawiązania spółki, przyno-
siły i  przynoszą stworzonym zakładom spółki 
CEDROB S.A., wzrosty produkcji drobiarskiej, 
zarówno na własnych fermach, jak i  w  nowo 
powstających zakładach spółki. Zatrudniamy 
aktualnie ponad 1500 osób, a doliczając osoby 
i podmioty współpracujące daje to prawie 8 tys. 
osób współpracujących lub bezpośrednio powią-
zanych z działalnością Spółki CEDROB S.A. – 
dodaje dyrektor Kulpa. 

PRODUKTY Z GODŁEM

Jak wspomnieliśmy CEDROB S.A. należy do 
jednych najlepiej zorganizowanych i wydajnych 
produkcyjnie zakładów w Polsce. W zakresie 
uboju produkcja drobiowa sięga prawie 350 
ton mięsa drobiowego, zaś produkcja przetwo-
rów wędliniarsko-garmażeryjnych to ok. 30 
ton/dobę. Jedną z gałęzi produkcji mięsnej jest 
produkcja i ubój gęsi tuczonych. Spółka kon-
tynuuje w tym zakresie dobrą jakość i tradycje 
produkcji tego gatunku drobiu w  Zakładzie 
Drobiarskim w Niepołomicach. 

Podczas dwudziestu lat swojej działalno-
ści CEDROB S.A. wypromował wiele pol-
skich produktów drobiarskich. Kilkadziesiąt 
z nich zostało wyróżnione przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi godłem „POZNAJ 
DOBRĄ ŻYWNOŚĆ” oraz innymi nagro-
dami i wyróżnieniami na targach rolniczych 
w kraju i za granicą. 

Opracowanie: 
prof. dr hab. lek. wet. Jerzy Niedziółka

– kierownik Katedry Hodowli Drobiu, 
Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny, 

dr inż. Zdzisław Kulpa 
– dyrektor Zakładów Drobiarskich 

CEDROB S.A. w Niepołomicach
Zdjęcia: dr inż. Krzysztof Andres

– Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt 
Futerkowych i Zoohigieny

W piątkowy wieczór w Bonarka City Centre 
odbyła się wspaniała gala kończąca trzecią 
edycję studiów podyplomowych Florystyka. 
Wydarzenie to uświetniła obecność najwyż-
szych władz naszej Uczelni, JM Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr. hab. 
inż. Włodzimierza Sady oraz prof. dr. hab. 
inż. Stanisława Mazura – dziekana Wydziału 
Ogrodniczego. Przybyli także nauczyciele 
akademiccy, którzy pracowali ze studentami 
przez cały rok, sympatycy naszych studiów, 
a  także zainteresowani florystyką miesz-
kańcy królewskiego grodu i  przedstawiciele 
mediów. Byli z nami również inni absolwenci 
oraz studenci kolejnej edycji. 

TEGOROCZNI LAUREACI

Najważniejszym momentem podczas tej uro-
czystości było wręczenie dyplomów fl orysty 
oraz ogłoszenie wyników, trwającego od piąt-
kowego ranka egzaminu. Komisja sędziow-
ska w  składzie: dr Piotr Salachna, dr hab. 
Agnieszka Krzymińska i mgr Monika Kud-
łacz przyznała tytuł fl orysty wszystkim 23 
absolwentom, którzy przystąpili do egza-
minu. W  klasyfi kacji generalnej zwyciężyła 
Agnieszka Błaszczyk, drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Niemiec, a trzecie Kamilla Star-
mach. Agnieszka Błaszczyk wygrała w trzech 
kategoriach: bukiet ślubny i  bukiet oko-
licznościowy do ręki, wykonała też najlep-
szą pracę główną, w tym roku zatytułowaną 
Odważni. Najlepszy wieniec jesienny zakom-
ponowała i wykonała Grażyna Kandora. 

WYRÓŻNIENIA

Prezentowane aranżacje pokazały, jak dużo 
przemyśleń i  starań autorzy włożyli w  ich 
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powstanie. Sędziowie oceniali poprawność 
kompozycji, harmonie kolorów, nowatorstwo 
i  wreszcie, bardzo ważną stronę techniczną 
każdej aranżacji. Generalnie, jak na poziomie 
fl orysty być powinno, w bukietach i wieńcach 

królowała klasyka. Natomiast prace główne, 
opatrzone jedynie wspólnym tytułem, poka-
zały indywidualność twórców, odkryły to, 
jak bardzo są odważni fl orystycznie i  potra-
fi ą ciekawie zagospodarować kwiatami dużą 

przestrzeń. Oprócz prac nagrodzonych w tej 
konkurencji – wyróżniającej się piękną linią 
elipsy Agnieszki Błaszczyk i  wymownej 
pracy Kamilli Starmach – na uwagę zasłu-
gują również: perfekcyjnie dopracowana 
Duża forma – Magdaleny Pahl-Kopacz, Sza-
lony rollercoaster – Celiny Pławeckiej, Czy-
sta i lekka łąka – Wioletty Buczek, Parawan 
–Agnieszki Niemiec, Konstrukcja z krążków 
– Moniki Klocek i skromnych rozmiarów, ale 
ciekawa formą, praca Alicji Wańkowicz-Gil. 

Egzamin i  wystawa prac dyplomowych 
studentów uniwersyteckiej fl orystyki, która 
już po raz trzeci odbyła się w Bonarka CC, 
stanowi doskonałą okazję do popularyza-
cji fl orystyki i zarazem niezwykłą możliwość 
do promocji roślin ozdobnych. Dodatkowo 
trzeba podkreślić, że prezentowanie prac 
naszych studentów w przestrzeni publicznej 
oznacza dodatkowe wyróżnienie. 

Serdecznie dziękuję studentom za cały rok 
ciężkiej pracy i piękną postawę na egzaminie. 
Gratuluję wszystkim dyplomów, życzę sukce-
sów i nieustannego fl orystycznego rozwoju. 

Dziękujemy fundatorowi nagrody głównej 
prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Mazu-
rowi – dziekanowi Wydziału Ogrodniczego 
UR, który przekazał zwycięzcy voucher 
na interesujące warsztaty florystyczne. 
Dziękujemy też pozostałym sponsorom 
nagród: firmie AnkaDOM, Oddziałowi 
Opolskiej Akcji „Święta dla Studen-
ta” oraz Edycie i Zenonowi Rekom ze 
Śląskiego Centrum Florystycznego 
w Turzy Śląskiej.

Tekst: dr inż. Bożena Pawłowska 
– kierownik studiów

Zdjęcia: Piotr Król 

Teatr kwiatów w Bonarce
Kraków, 7 września 2012 r. 

Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych absolwentów Florystyki 

Wnętrze Bonarka CC w czasie egzaminu zyskało wspaniały wystrój
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W sobotnie przedpołudnie na terenie Rolni-
czego Gospodarstwa Doświadczalnego 
w  Prusach, w  gminie Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, spotkali się pracownicy gospodarstwa, 
by wspólnie cieszyć się z zakończonych prac 
polowych. Powodów do radości było sporo, 
gdyż szczęśliwie w tym roku areały Uniwer-
sytetu omijały kataklizmy, które przechodziły 
niebezpiecznie blisko Krakowa. Spotkanie 
miało bardzo kameralny charakter. Obecni 
byli pracownicy RGD – rolnicy, główni 
bohaterowie spotkania, którym w  imieniu 
całej społeczności Uniwersytetu dziękował 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. 
Obecni byli także mgr inż. Jerzy Jaskiernia 
– pełnomocnik Rektora ds. Rolniczego 
Gospodarstwa Doświadczalnego i  Stacji 
Doświadczalnych oraz Karol Ledwich – 
kierownik RGD. 

TO BYŁ DOBRY ROK

Ciężka praca i w tym roku przyniosła obfi ty 
plon. Zebrano całą powierzchnię zbóż i rze-
paku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
w  poprzednich latach nie było to możliwe. 
Co więcej w najbliższych latach areał gospo-
darstwa powiększy się ze 132 ha obecnie do 
213 ha, co zwiększy jeszcze możliwości pro-
dukcyjne Uniwersytetu. Na wysokość plonów 
duży wpływ miała sukcesywna moderniza-
cja parku maszynowego, a  zwłaszcza zakup 
nowoczesnego ciągnika Class, pługu obraca-
nego z wałem doprawiającym, precyzyjnego 
opryskiwacza polowego. Bardzo ważnym 
okazał się również zakup kombajnu zbożo-
wego Claas, o którym pisaliśmy już w Biule-

tynie 3 (77). Te wszystkie, kilkuletnie starania 
znacznie przyspieszyły zbiory zbóż i przyczy-
niły się do wyższej jakości zebranego zboża, 
co też znajdzie odbicie w  cenie, a  zatem 
i w zyskach Uniwersytetu. 

– Magnifi cencjo Panie Rektorze, serdecz-
nie dziękuję w  imieniu całej załogi i  swoim, 
za przyjęcie naszego zaproszenia – powie-
dział witając gości Karol Ledwich. – Mogę 
powiedzieć, że plony są na dobrym pozio-
mie i są wyższe o 60 procent pszenicy ozimej, 
18 procent pszenicy jarej, 32 procent rzepaku 
ozimego i 2 procent owsa. Zebraliśmy zatem: 
6 t pszenicy ozimej; 4,7 t pszenicy jarej; 3,6 t 
rzepaku i 3,5 t owsa, z każdego uprawianego 
hektara. Na przestrzeni kilku ostatnich lat, 
z  inicjatywy poprzedniego Rektora prof. dr. 
hab. inż. Janusza Żmiji, znacząco zmoder-
nizowano park maszynowy, co przekłada się 

na poprawę jakości zbieranych plonów oraz 
znacząco ułatwia trudną pracę rolnika. Za 
tę pomoc serdecznie panu profesorowi Żmiji 
dziękujemy i  prosimy o  przekazanie mu 
naszych słów. Proszę pozwolić, że zwrócę się 
teraz do urzędującego Rektora. Panie profeso-
rze, zwracam się z uprzejmą prośbą o konty-
nuowanie modernizacji parku maszynowego 
i  przechowalnictwa zbóż, za co z  góry dzię-
kuję. Dziękuję także wszystkim pracownikom, 
za całoroczny trud, który dziś przynosi plony 
– dodał kierownik Ledwich. 

Po ofi cjalnym przekazaniu bochna dożyn-
kowego chleba, głos zabrał prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu, 
który na wstępie przekazał gorące pozdro-
wienia i podziękowania od swojego poprzed-
nika prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji, który, 
z powodu uczestnictwa w pogrzebie, niestety 

„Plon niesiemy plon…” 
– uniwersyteckie dożynki 
Prusy, 8 września 2012 r. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników dożynek
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nie mógł być obecny na tym spotkaniu. – Ze 
swej strony chcę wszystkim podziękować z trud 
codziennej pracy na roli – powiedział prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Sady. – Znam 
wartość tej pracy. Sam w  młodości kosiłem 
kosą, a  pamiętam jak moja mama pokazy-
wała mi jak żąć sierpem. Dziś, dzięki mecha-
nizacji, ta praca jest łatwiejsza, zaś rolnik staje 
się wykwalifi kowanym operatorem nowoczes-
nego sprzętu. Obiecuję, że na miarę możliwo-
ści fi nansowych naszej Uczelni, będę się starał 
modernizować park maszynowy. Należy pod-
kreślić, że na nas, jako na Uniwersytecie Rolni-
czym, skupiać się nadal będzie baczna uwaga 
innych producentów. To my powinniśmy dawać 
dobry przykład wartości odkryć naukowych, 
znajdujących zastosowanie w  rolnictwie. Na 

zakończenie jeszcze raz wszystkim dziękuję 
za trud i  pracę, a  te moje słowa proszę prze-
kazać również swoim rodzinom – zakończył 
wystąpienie Rektor Sady. 

W  tym roku nastąpiła zmiana na stano-
wisku pełnomocnika Rektora ds. Rolniczego 
Gospodarstwa Doświadczalnego i  Stacji 
Doświadczalnych. Doktora Wiesława Szczy-
gielskiego, który ze względów zdrowotnych 
nie mógł już dalej pełnić tej funkcji, zastąpił 
w końcówce maja mgr inż. Jerzy Jaskiernia. 
Były to zatem dla niego pierwsze dożynki na 
Uniwersytecie – Dziękuję Panu Karolowi Led-
wichowi, który nie szczędzi sił, a także i zdro-
wia, by nasza wspólna praca na roli przynosiła 
efekty – powiedział mgr inż. Jerzy Jaskiernia. 
– Szczególnie chcę podziękować wszystkim 
pracownikom, którzy na co dzień trudzą się 
w gospodarstwie w Prusach. W przyszłym roku 
czeka nas nieco zmian i  to zarówno w  syste-
mie nawożenia zastosowanie nawozów Firmy 
Yara, w tym nawozów dolistnych, jak również 
w zmianowaniu, to jest wprowadzeniu do pło-
dozmianu roślin strączkowych wpływających na 
biologiczną wartość gleby i obniżenie kosztów. 
Wysokość tegorocznych plonów i  prognozy na 
przyszłość, pozwalają też ze spokojem patrzeć na 
miejsca pracy. Dziękując jeszcze raz za dotych-
czasowy trud, życzę wszelkiej pomyślności – 
dodał Jerzy Jaskiernia. 

MARYNA I JASIEK

Dożynki to święto pełne symboliki. Wieniec, 
który ma zapewnić urodzaj w przyszłym roku 
wykonała Władysława Mamot, była pra-
cownica naszej Uczelni. Bochen dożynkowy 
– symbol dziękczynienia za chleb powsze-
dni, wypiekła piekarnia Złoty Kłos z Dobczyc, 
której współwłaścicielką jest Maria Brożek. 
Ta sama fi rma przygotowała również mniejsze 
chleby, które każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał w prezencie. Wszystkim bardzo przypadły 
go gustu dwie kukły Maryna i  Jasiek, wyko-
nane przez Martę Minow z Opatowa, absol-
wentkę naszego Uniwersytetu. 

HEJ OD KRAKOWA JADĘ

Czymże byłyby dożynki bez muzyki. Oprawę 
artystyczną zapewniła kapela ludowa Masz-
kowiacy z gminy Iwanowice, która występu-
jąc w  5 osobowym składzie grała i  śpiewała 
utwory regionalne, bliskie każdemu Małopo-
laninowi. Nie zabrało zatem Hej z góry z góry, 
Skrzypeczki, zaś na prośbę prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierza Sady, kapela ze swadą zagrała 
Hej od Krakowa jadę. Zabawa była przednia. 
Następne święto plonów już za rok. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Chleb dożynkowy

Jasiek

Maryna
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Ku pamięci narodu. 
Uroczyste otwarcie Panteonu Narodowego
Kraków, 27 września 2012 r. 

Wspólnym odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego rozpoczęła się uroczystość 
poświęcenia i  otwarcia Panteonu Naro-
dowego w  Krakowie, która przypadła 
dokładnie w  dzień 400. rocznicy śmierci 
ks. Piotra Skargi (1536-1612). Lokalizacja 
i data otwarcia miejsca wiecznego spoczynku 
dla wielkich Polaków: ludzi, sztuki, nauki 
i  kultury, nie była przypadkowa, gdyż ten 
wielki kaznodzieja, spoczywa w  podzie-
miach kościoła pw. św. App. Piotra i Pawła, 
w  Krakowie przy ul. Grodzkiej. Zapisał się 
on w  historii Polski, jako wielki mówca, 
patriota, człowiek prawy i  gorący obrońca 
wiary. Ponadto historia tego kościoła jest 
wyjątkowo ekumeniczna. Był on konse-
krowany w  1635  r., z  przeznaczeniem dla 
zakonu Jezuitów. Po kasacie tego zakonu 
w  1772  r., kościół nie miał opiekuna, zaś 
Austriacy w  1796  r. chcieli tu przenieść 
groby królewskie z  Wawelu, czemu sprze-
ciwili się krakowianie. W  1809  r. kościół 
przekształcono na cerkiew prawosławną. Po 
powrocie rytu katolickiego, w 1842 r. prze-
niesiono tu parafi ę pw. Wszystkich Świę-
tych. W drugiej połowie XIX w. tu udawały 
się pielgrzymki polskich unitów, potajemnie 
chrzczono dzieci i udzielano ślubów unitom. 
– Otwieramy drugą, po Skałce kryptę zasłużo-
nych Polaków. Właściwie nie jedną, a trzy, ale 
mamy nadzieję, że w  przyszłości otworzymy 
kolejne – powiedział na wstępie prof. dr 
hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący 
Fundacji Panteon Narodowy. – Teren ten, 
przy kościele Piotra i Pawła, został wydzierża-
wiony przez parafi ę pw. Wszystkich Świętych 
Fundacji Panteonu Narodowego, na 40  lat. 
To dzięki odważnej decyzji księdza kardy-
nała Stanisława Dziwisza, podjętej następnie 
przez prezesa Polskiej Akademii Umiejętności 

i  rektorów 11 publicznych uczelni krakow-
skich, powstała Fundacja Panteon Narodowy, 
która obchodzi dziś to wyjątkowe święto – 
przypominał profesor Ziejka. 

KRAKOWSKI PANTEON

Powstanie idei przygotowania nowego 
Panteonu dla wielkich Polaków w Krakowie, 
zrodziło się 7 lat temu i od samego początku 
w  tej inicjatywie czynny udział brał Marek 
Wasiak – prezes zarządu Fundacji Pan-
teon Narodowy. Należy jednak zaznaczyć, 
że pierwszy Panteon w  Krakowie nie licząc 
oczywiście Wawelu, został otwarty na Skałce, 
132 lata temu i to, jak zaznaczyła prof. Anna 
Lutosławska, wbrew wojskom stacjonują-
cym wówczas na Wawelu. 

Po konsultacjach z  księdzem kardyna-
łem Kazimierzem Nyczem zdecydowano, 
że w warszawskim Panteonie w podziemiach 
świątyni pw. Opatrzności Bożej spoczywać 
będą najwybitniejsi politycy, zaś w Krakowie 
artyści, twórcy, ludzie nauki. Obie te inicja-
tywy łączy jednak jeden wspólny mianownik, 
jakim jest ekumeniczność. Panteon będzie 
otwarty dla ludzi wszystkich wyznań, jak 
i dla tych, którzy szczerym sercem poszukują 
prawdy i podążają za tym co słuszne. 

TU BIJE SERCE POLSKI

Wybór Krakowa nie jest przypadkowy. Tu 
w  czasach niewoli i  rozbiorów, podobnie jak 
i dzisiaj, przyjeżdżały wycieczki ze wszystkich 
dzielnic i terenów okupowanych przez zabor-
ców, by pokazać, że tu jest Polska. Te wycieczki, 
dziś i  wówczas, zaczynano na Wawelu od 
pokazania krypt królewskich. Ten rodzaj upa-
miętnienia historii w Krakowie wydaje się ma 

postać trzech kroków. – Kraków jest miastem, 
gdzie bije serce Polski, gdzie polskość zawsze była, 
nawet wtedy kiedy jej nie było na mapie świata. – 
wspomniał prof. dr hab. Jacek Majchrowski – 
prezydent Krakowa. – Na Wawelu pokazywano 
tych, którzy rządzili naszym krajem, dzięki któ-
rym Polska była wielka i wspaniała. Potem nad-
szedł drugi element. Także podczas zaborów, 
zrobiono kryptę zasłużonych na Skałce, gdzie 
dobór był już inny – tam spoczęli twórcy, artyści, 
poeci, wieszcze. Dziś dokonujemy trzeciego kroku, 
który jest kontynuacją tych dwóch pierwszych. 
Musimy zdać sobie sprawę, że w tej chwili otwie-
ramy miejsce, gdzie będą przyjeżdżały wycieczki, 
gdzie będzie pokazywało się wielkość naszych 
dziejów – dodał prezydent Majchrowski. 

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś 
– Prorektor ds. Organizacji Uczelni 
i Współpracy z Gospodarką, przed 
podpisaniem aktu potwierdzającego otwarcie 
pierwszej części Panteonu Narodowego
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DECYZJA KAPITUŁY

O zaszczycie spoczywania w Panteonie będzie 
decydowała Kapituła Fundacji, tworzona 
zawsze przez siedmiu przedstawicieli różnych 
środowisk. W krakowskiej kapitule zsiadać będą 
urzędujący: minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego, metropolita krakowski, prezes Polskiej 
Akademii Umiejętności, prezes Polskiej Akade-
mii Nauk, prezydent miasta Krakowa, rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przewod-
niczący rady Fundacji Panteon Narodowy. Na 
Kapitule będzie spoczywała odpowiedzialność 
dokonania właściwego wyboru. W czasie roz-
mów z metropolitą warszawskim ustalono, że 
będą działały dwie kapituły krakowska i  war-
szawska. Przy czym dwóch przedstawicieli 
z Krakowa (prezes Polskiej Akademii Umiejęt-
ności, prezes Polskiej Akademii Nauk) zasiadać 
będzie również w Warszawie. 

MODLITWA EKUMENICZNA

Zanim ksiądz Kardynał Stanisław Dzi-
wisz – metropolita krakowski, dokonał 
poświecenia krypty, została odmówiona mod-
litwa ekumeniczna, którą prowadzili ks. bp. 
Jan Szkodoń (reprezentujący Kościół rzym-
skokatolicki), ks.  bp. Tadeusz Szurman 
(reprezentujący Kościół ewangelicko-augs-
burski), ks.  Jarosław Antosiuk (reprezen-
tujący polski autokefaliczny Kościół 
prawosławny), ks.  Piotr Pawliszcze (repre-
zentujący Kościół grekokatolicki). – Archi-
diecezja krakowska wyraża radość z możliwości 
wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu o cha-
rakterze społecznym, kulturalnym i  historycz-
nym. Otwierany dziś Panteon będzie miejscem 
spoczynku wybitnych ludzi kultury, wyrazem 
naszej wdzięczności za ich duchowy wkład 
w  życie naszej ojczyzny i  Kościoła oraz troski 
o utrwalenie pamięci o nich, a tym samym tro-
ski o pamięć narodu – dodał kardynał Dziwisz. 

Po poświęceniu i otwarciu krypt wszyscy 
tłumnie zebrani świadkowie tego historycz-
nego momentu, mogli zwiedzić to wyjąt-
kowe miejsce. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Modlitwa ekumeniczna

Poświęcenia Panteonu dokonał ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Zwiedzanie krypt 
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Wprawdzie 7 Program Ramowy (FP7) 
dobiega końca, ale to jeszcze nie czas na jego 
podsumowanie. Niniejszym artykułem chcę 
raczej zachęcić Państwa do wzięcia w  nim 
udziału, niż kusić się na słowa oceny. 

Jako pracownik Branżowego Punktu Kon-
taktowego staram się na bieżąco śledzić trendy 
w nauce, płynące prosto z serca europejskiego 
ośrodka decyzyjnego, czyli Brukseli. Rynek 
potrzeb jest ogromny i  bardzo dynamiczny. 
Z  każdym dniem życie stawia świat nauki 
przed nowymi wyzwaniami dyktując tym 
samym kierunki w nauce i zmuszając badaczy 
do ciągłego obserwowania i  prognozowania 
trendów. Utylitarność, produktywność, innowa-
cyjność – to tylko część określeń nierozerwal-
nie związanych ze współczesną nauką. XXI 
wiek to czas wszędobylskiej ekonomii i mecha-
nizmy w niej rządzące również weszły w sferę 
badań. Współczesny badacz to nie tylko wolny 
naukowiec w  klasycznym tego słowa zna-
czeniu, ale to również ekonomista i  mana-
ger, potrafi ący samodzielnie zarządzać swoim 
własnym potencjałem, umiejący sprzedać go 
jako produkt rynkowy. Naprzeciw tym ocze-
kiwaniom wychodzi idea Programów Ramo-
wych, hołdujących zasadzie bliskości nauki 
i  ekonomii. Ukazują one, że dziś mówiąc 
o nauce należy myśleć w kategoriach nie tylko 
fi nansowania, ale podejścia i  praktycznego 
zrozumienia. Programy te, wspólne dla całej 
Europy, scalają warsztat badań z uwzględnie-
niem wszelkich aspektów, głównie kulturo-
wych i  ekonomicznych. Pogramy Ramowe 
to w  zasadzie idea polityki UE przniesiona 
na grunt nauki i badań, już nie jako poszcze-
gólne kraje, ale jako jeden organizm, którego 
częściami składowymi są członkowie Wspól-

noty. Procedury dostosowawcze są wdrażane 
od wielu lat w poszczególnych krajach człon-
kowskich, ujednolicając uwarunkowania 
systemowe, fi nansowe i  kulturowe. Funkcjo-
nują pod zbiorczą nazwą Member State (MS). 
Umożliwienie uczestnictwa w projektach nie-
którym krajom spoza Unii, jak na przykład 
Krajom Stowarzyszonym (Associated Coopera-
tion Partner – ACP) czy Partnerskim Krajom 
Współpracy Międzynarodowej (International 
Cooperation Partner Countries – ICPC), sta-
nowi przykład prowadzenia polityki otwar-
tej, dającej szanse realizacji badań na poziomie 
szerszego regionu, wychodzącego poza granice 
danego kraju, a nawet samej Unii. 

NOWE KONKURSY

9 lipca 2012  r. Komisja Europejska otwo-
rzyła szereg konkursów, na które planuje 
przeznaczyć około 8,1 mld euro. Było to 
ostatnie i  największe zaproszenie do skła-
dania wniosków w  ramach FP7, stanowią-
cego istotny element działań Komisji na 
rzecz przekształcenia UE w najbardziej kon-
kurencyjną i  dynamiczną, opartą na wiedzy 
gospodarkę na świecie, zdolną do stymulo-
wania wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
zatrudnienia w  Europie oraz zagwaranto-
wania większej spójności społecznej. Granty 
będą przyznawane w  szczególności dla tych 
obszarów badań, które są niezwykle istotne: 
4, 8 mld euro zostanie przeznaczone na inwe-
stycje między innymi w  takich dziedzinach 
jak; ochrona oceanów i wód, lepsze wykorzy-
stanie surowców, efektywność energetyczna, 
wspieranie efektywności w  przetwarzaniu 
zasobów biologicznych, budowa inteligen-

tnych miast, reforma sektora publicznego, 
badania nad mózgiem oraz odporność mikro-
biologiczna. Jednym z  ważniejszych priory-
tetów 7 Programu Ramowego jest również 
zwiększenie konkurencyjności Europy, jako 
atrakcyjnego miejsca pracy badawczej dla 
światowej klasy naukowców. W  związku 
z tym w 2013 r. Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych przeznaczy na wsparcie najlep-
szych badaczy ponad 1, 7 mld euro. Dodat-
kowo Komisja Europejska zagwarantuje 
963 mln euro na rzecz rozwijania mobil-
ności naukowców w  ramach działań Marie 
Curie. To dane w liczbach odzwierciedlające 
realne możliwości i  potrzeby współczesnej 
nauki, stanowiące cenną bazę informacyjną, 
dla tych, którzy wyrażają gotowość wzięcia 
udziału w poszczególnych konkursach. 

CZY WARTO UCZESTNICZYĆ? 

Na to pytanie odpowiadam najczęściej, ale 
zawsze twierdząco. Samo przygotowanie się 
do udziału w  projektach wymaga dużego 
zaangażowania i  jednocześnie daje wiele 
korzyści. Wieloetapowość działań otwiera 
nowe możliwości współpracy i  stanowi tzw. 
europejską wartość dodaną. Jednym z kluczo-
wych jej aspektów jest ponadnarodowość 
wielu działań: projekty badawcze realizowane 
są przez konsorcja skupiające uczestników 
z różnych państw, a stypendia 7PR wymagają 
międzynarodowej mobilności. W badaniach 
indywidualnych wartość będzie polegała na 
podniesieniu konkurencyjności poszczegól-
nych naukowców, zajmujących się fundamen-
talnymi badaniami pionierskimi z  poziomu 
krajowego na poziom europejski. 

Na finiszu, ale jeszcze nie na końcu 
– 7 Program Ramowy
Kraków, 17 września 2012 r. 
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Patrząc z perspektywy jednostki nauko-
wej, w tym przypadku naszej Uczelni, należy 
zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat 
zmienił się sposób fi nansowania samej nauki. 
Uczelnie stanęły wobec nowych wyzwań 
związanych z dynamicznie zmieniającymi się 
warunkami zewnętrznymi, a co z tym zawią-
zane, z koniecznością pozyskiwania nowych 
źródeł fi nansowania badań. Według Finan-
cial Management in Universities, ważnym 
zadaniem dla uczelni wyższych, było i nadal 
jest, wypracowanie takich struktur i  sposo-
bów działania, które będą w  stanie zapew-
nić im trwały rozwój w  przyszłości. Zatem 
również z  tej perspektywy udział w  kon-
kursach 7PR jest pożyteczny. W przeszłości 
w  większości krajów europejskich fi nanso-
wanie uczelni wyższych oparte było w głów-
nej mierze na fi nansowaniu podstawowym, 
zapewnianym odgórnie. Obecnie ogólnie 
stosowaną praktyką jest system łączony, czyli 
dodatkowo oprócz fi nansowania podstawo-
wego, uczelnie mają do czynienia z  fi nan-
sowaniem zewnętrznym (projektowym), 
które jest przyznawane przez różne instytu-
cje publiczne lub prywatne na zasadzie kon-
kursów. Uczelnie przechodzą od modelu, 
gdzie otrzymywały środki, które mogły alo-
kować na działania zgodnie z  potrzebami 
i wyznaczoną przez siebie strategią rozwoju, 
do modelu, w którym są coraz bardziej uza-
leżnione od finansowania zewnętrznego, 

o które muszą konkurować i które przyzna-
wane jest na działania określone przez insty-
tucje fi nansujące. 

Program Ramowy jak najbardziej wpi-
suje się w wyżej opisany system zewnętrznego 
fi nansowania nauki. Ponieważ konkurencja 
rozgrywa się na poziomie międzynarodo-
wym, poprzeczka postawiona jest niezwykle 
wysoko. Liczy się przede wszystkim zastoso-
wanie nowoczesnych technologii lub metod, 
zasięg oddziaływania wyników projektu 
(impact factor), nastawienie na osiągnięcie 
celu przez cały planowany okres realizacji, 
stosunkowo niski współczynnik wystąpienia 
błędu lub niewykonania zadania, a także spo-
sób realizacji samego projektu. 

OFERTA DLA NASZEJ UCZELNI

Jak już wspomniałam, obecnie mają Państwo 
ostatnią możliwość dołączenia do grona osób, 
które w  mniejszym (jako partnerzy konsor-
cjum) lub większym (jako koordynatorzy lub 
samodzielni naukowcy) stopniu wzięły udział 
w konkursach 7 Programu Ramowego. Zostały 
otwarte ostatnie już konkursy, ale ich tematyka 
nadal pozostaje szeroka, z  punktu widzenia 
zakresu tematycznego. Poniżej postaram się 
w  zwięzły sposób scharakteryzować te, które 
wpisują się w strukturę badań naszej Uczelni, 
licząc jednocześnie, że każdy będzie mógł zna-
leźć coś interesującego dla siebie. 

Udział w konkursie to przede wszystkim 
dobra okazja do poszerzenia horyzontów wie-
dzy o  Unii, jej prawnych podstawach funk-
cjonowania, mechanizmach finansowania, 
ale także tworzenia pomostu pomiędzy pol-
ską nauką, a tą która realizowana jest w pozo-
stałych państwach. Okres dzielenia się tylko 
doświadczeniami pomiędzy naukowcami 
pozostał za nami, obecne jesteśmy częścią 
Europy i to od nas zależy kształt i przyszłość 
samej nauki i  badań. Współczesne osiągnię-
cia w Europie to również czynny udział Pol-
skich naukowców, którzy powinni włączać się 
w działalność naukową. Poniżej zamieszczam 
szczegóły otwartych konkursów. 

W ramach priorytetu Współpraca (Coo-
peration), w  tematyce żywność, rolnictwo, 
rybołówstwo i biotechnologia zostały otwarte 
dwa konkursy. Pierwszy z nich FP7-KBBE-
2013-7-single-stage jest jednoetapowy o cał-
kowitym budżecie 341, 35 mln euro. Jego 
zakres tematyczny obejmuje między innymi 
zrównoważoną produkcję i  zarządzanie 
zasobami biologicznymi, żywności, zdrowia 
i dobrobytu oraz naukę o życiu, biotechno-
logii i  biochemii na rzecz zrównoważonych 
produktów i  procesów nieżywnościowych. 
Niniejszy projekt zakłada udział małych 
i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem 
działań koordynujących i wspierających. Na 
kolejny konkurs FP7-OCEAN-2013, prze-
znaczonych zostało 55  mln  euro. Badania 

Najnowsze konkursy

WSPÓŁPRACA
TEMATYKA ZNAK KONKURSU TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia FP-KBBE-2013-7 –single-stage 5 lutego 2013 r. 
FP7-OCEAN-2013 7 lutego 2013 r. 

Środowisko (w tym zmiany klimatu) FP7-ENV-2013 – one-stage 16 października 2012 r. 

FP7-ENV-2013-two-stage I etap-16 października 2012 r. 
II etap-28 lutego 2013 r. 

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 4 kwietnia 2013 r. 
POMYSŁY

GRUPA DOCELOWA ZNAK KONKURSU TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Dla początkujących naukowców ERC-2013-StG 17 października 2012 r. 
Dla zaawansowanych naukowców ERC-2013-StG 17 stycznia 2013 r. 

LUDZIE
GRUPA DOCELOWA ZNAK KONKURSU TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wymiana Pracowników IRSES FP7-PEOPLE-2013-IRSES 17 stycznia 2013 r. 
Sieci szkoleniowe Marie Curie, ITN FP7-PEOPLE-2013-ITN 22 listopada 2012 r. 
Współfi nansowanie programów stypendialnych, COFUND FP7-PEOPLE-2013-COFUND 5 grudnia 2012 r. 
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w nim mają być wynikiem pracy połączonych 
sił specjalistów z  różnych dziedzin. Zakres 
konkursu obejmuje między innymi właśnie 
żywność, rolnictwo biotechnologię i  środo-
wisko w odniesieniu do badań nad zarządza-
niem oceanem. 

Konkursem z zakresu środowiska (w tym 
zmian klimatu) jest FP7-ENV-2013-one-
stage (konkurs jednoetapowy) o  budżecie 
17 mln euro. Jego główne założenia dotyczą 
wykorzystania wiedzy z dziedzin środowiska 
na rzecz polityki, przemysłu i społeczeństwa 
z  uwzględnieniem działań koordynujących 
i  promocyjnych. Godnym uwagi jest rów-
nież dwuetapowy konkurs FP7-ENV-
2013-two-stage, z budżetem 248 mln euro. 
Zakłada współpracę w  dużych ambitnych 
projektach realizowanych przez wielu part-
nerów, z  uwzględnieniem badań, szkoleń, 
wdrożeń, promocji wyników i transferu tech-
nologii. Zakres tematyczny związany jest 
z  szeroko rozumianymi zmianami klimatu, 
zrównoważonym zarządzaniem zasobami 
naturalnymi, poprawą efektywności zasobów 
naturalnych, ochroną przed zagrożeniami 
środowiskowymi wraz z  wykorzystaniem 
wiedzy z tej dziedziny na rzecz polityki, prze-
mysłu i społeczeństwa. W tematykę ochrony 
środowiska wpisuje się również projekt FP7-
ENV-2013-WATER-INNO-DEMO, który 
jest niezwykle ważny z punktu widzenia stra-
tegicznego, a dotyczy hydrologii. Ma na celu 
poprawę efektywności zasobów, a skierowany 
jest w  szczególności do tych osób, których 
zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół innowacyjnych rozwiązań wdrożenio-
wych dotyczących wody. 

Równolegle z  projektami w  ramach 
priorytetu Współpraca, zostały ogłoszone 
konkursy Pomysły (Ideas) skierowane do 
dwóch grup naukowców. Pierwszy z  nich 
ERC-2013-StG dotyczy osób będących na 
początkowym etapie rozwoju zawodowego. 
Granty na projekty dla najbardziej innowa-
cyjnych i  pionierskich badań realizowanych 
przez naukowców będących od 2 do 6 lat po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Nie 
zapomniano również o bardziej doświadczo-
nych kolegach, konkurs ERC-2013-AdG 

skierowany jest na badania pionierskie rea-
lizowane przez naukowców z  co najmniej 
10-letnim dorobkiem naukowym po uzyska-
niu stopnia naukowego doktora. 

Również poddziałanie Ludzie (People) 
daje szereg możliwości realizacji 7 Programu 
Ramowego. Międzynarodowa wymiana pra-
cowników (IRSES), z  instytucjami z krajów 
sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi 
UE zawarła umowy o  współpracy nauko-
wej i  technologicznej wspiera współpracę 
naukową podmiotów. Nadal będzie kon-
tynuowana idea sieci szkoleniowych Marie 
Curie (ITN) dla wsparcia rozwoju kariery 
i  dalszego doskonalenia młodych naukow-
ców oraz współfi nansowanie regionalnych, 
krajowych i międzynarodowych programów 
stypendialnych (COFUND), które mają za 
zadanie wsparcie już istniejących programów 
stypendialnych. 

Pełna informacja odnośnie prezento-
wanych konkursów dostępna jest w  inter-
netowym serwisie Komisji Europejskiej 
ds. informacji, badań i rozwoju (CORDIS). 

Zarówno tematyka, jak i  formy realiza-
cji badań są niezwykle bogate i  atrakcyjne, 
każdy z  Państwa może odnaleźć coś intere-
sującego dla siebie. Wystarczy jedynie odpo-
wiedzieć sobie na parę podstawowych pytań, 
przy czym najważniejsze brzmi: Czy chcę pro-
wadzić prace badawcze w skali europejskiej? Ze 
strony Punktu Kontaktowego mogę obiecać 
pomoc na większości etapów przygotowywa-
nia oraz realizacji samego projektu. 

Życząc Państwu samych sukcesów na 
niełatwych ścieżkach Projektów w  ramach 
7 Programu Ramowego, zachęcam do podję-
cia trudu, bo gra toczy się o naprawdę wysoką 
stawkę, gdzie nawet przegrana jest równo-
cześnie wygraną. 

Opracowanie: mgr Dominika Limanówka
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Branżowy Punkt Kontaktowy UR 
został powołany zarządzeniem rektora 

nr. 17/2004 i działa w strukturze Działu 
Nauki i Współpracy Międzynarodowej. 

Jego działalność opiera się na prowadzeniu 
aktywnej działalności informacyjnej 
na temat 7PR oraz Horizon 2020. 

Priorytety 7PR zawarte są w kilkunastu 
szczegółowych programach.

Dane kontaktowe BPK: 
e-mail: punktkontaktowy@ur.krakow.pl

7 Program Ramowy 
w zakresie badań 
i rozwoju technologicznego, 
stanowi największy mechanizm 
finansowania i kształtowania badań 
naukowych na poziomie europejskim. 
Jest programem siedmioletnim 
(2007-2013) o budżecie wynoszącym 
prawie 54 miliardów euro. 

Szkolenia prowadzone przez Branżowy Punkt Kontaktowy w 2012 r. 

Nr Działanie szczegółowe Termin realizacji Uwagi

1. 
Szkolenie: Ochrona środowiska, 
Zdrowie, Żywność, Rolnictwo, 
Biotechnologia w 7PR, budżet

17 maja 2012 r. Zrealizowano

2. Warsztaty: Wykorzystanie strony 
CORDIS, Zasady uczestnictwa w 7PR 28 września 2012 r. Zrealizowano

3. 
Warsztaty: Podstawy przygotowania 
Projektu w FP7 – zagadnienia ogólne, 
serwis CORDIS, opracowanie budżetu

8 października 2012 r. Zrealizowano

4. 
Zdrowie, Żywność, Rolnictwo, 
Biotechnologia w 7 Programie 
Ramowym – omówienie najnowszych 
konkursów

20 listopada 2012 r. Godz. 10 
Sala Senacka

5. Warsztaty indywidualne, szkolenia, 
doradztwo Na bieżąco

6. Horizon 2020 – spotkanie informacyjne grudzień 2012 r. 
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W tym roku, to już 20 raz, spotkali się redak-
torzy gazet akademickich. Gospodarzem 
spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, zaś Uniwersytet Rolniczy wystę-
pował w tym roku w roli współorganizatora. 
Chociaż idea ta zrodziła się przed 19 laty, to 
jednak nie straciła nic ze swej aktualności. By 
przybliżyć Czytelnikom, jak wiele zmieniło 
się w tym okresie, postanowiliśmy porozma-
wiać z dr. Tadeuszem Zaleskim z Uniwersy-
tetu Gdańskiego, inicjatorem i uczestnikiem 
pierwszego zjazdu. Rozmowę tę prezentu-
jemy na końcu tego materiału. 

MIŁE PRZYJĘCIE

Zebranych w Sali Senackiej UEK gości powi-
tał prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
i  zaprezentował krótką historię tej wyjątko-
wej uczelni. Po krótkiej prezentacji uczest-
nicy obejrzeli fi lm promujący UEK i Kraków. 
Następnie Denis Minakov – prezydent mię-

dzynarodowego programu „Eurostudent” 
zaprezentował sukcesy związane z  pozyski-
waniem studentów. – Dla wielu młodych 
ludzi ze Wschodniej Europy możliwość stu-
diowania w  Krakowie, jest nie tylko szansą 
na rozwój intelektualny, ale także okazją na 
poznanie świata. Od kilku lat obserwuję, że 
ponad połowa uczestników organizowanych 
przez nas wyjazdów do Polski rozpoczyna tu 
studia, pomimo, faktu, że są one w pełni płatne. 
To najlepiej potwierdza wysoki poziom kształ-
cenia na krakowskich uczelniach – powiedział 
Denis Minakov. 

WYKŁADY

W  tym roku na uczestników zjazdu czekał 
bardzo napięty program. Codziennie odby-
wały się wykłady lub warsztaty poświęcone 
ważnym zagadnieniom związanym z  pracą 
dziennikarską. Już w pierwszym dniu wykład 
poświęcony prawu prasowemu przebie-
gał w  bardzo ożywionej atmosferze. – Nie-

stety trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki 
będzie ostateczny kształt tej ustawy – zazna-
czyła adwokat Maria du Vall. – Najważniej-
sze zmiany dotyczą zarówno zasad autoryzacji 
tekstów, jak i odpowiedzialności redakcji za pub-
likowane na łamach materiały. Jednak należy 
pamiętać, że ustawa ta po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego i silnych protestach środowiska 
dziennikarskiego, nadal nie została uchwalona, 
co powoduje, że ciągle omawiamy jedynie różne 
jej projekty – dodała pani adwokat. 

Równie ważne były wykłady dotyczące 
przyszłości mediów, zwłaszcza tych pisanych 
na papierze. – Czy zatem w  dobie Internetu 
tradycyjne gazety znikną jak dinozaury? – na 
to pytanie starał się odpowiedzieć Andrzej 
Stawiarski – członek zarządu głównego 
Stowarzyszenia dziennikarzy polskich. 
W pracy redakcyjnej najważniejsza jest nadal 
jednak jasność przekazu i syntetyczne formu-
łowanie zdań. O tym przekonywała nas red. 
Grażyna Starzak z  „Dziennika Polskiego”. 
Wydaje się, że gazety przetrwają, jednak na 

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w czasie zwiedzania Krakowa

XX zjazd redaktorów gazet akademickich
Kraków, 28-30 sierpnia 2012 r. 
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redaktorach spoczywa szczególna odpowie-
dzialność za jakość merytoryczną i grafi czną 
gazet i wszelkich innych publikacji. 

NASZ MAGICZNY KRAKÓW

Jednak nie samymi wykładami redaktorzy 
żyli. Wszystkim w pamięci zapadły wycieczki 
po Starym Krakowie i  podziemiach Rynku. 
Wizyta w  Bazylice mariackiej, połączona 
z możliwością zobaczenia arcydzieł dłuta Wita 
Stwosza dla wielu była ciekawa i pouczająca. 
Chociaż nie zwiedzaliśmy katedry, dzwon-
nicy, ani krypt, a nasza wizyta na Wawelu ogra-
niczyła się do wejścia na dziedziniec, to i tak 
było miło i ciekawie. Wielu najmocniej pozo-
stała w pamięci smocza jama, do której krętymi 
schodami schodziliśmy z  poziomu murów 
obronnych zamku. Wyjątkowa, zwłaszcza dla 
gości z poza Małopolski, była wizyta w Colle-
gium Maius. Przyrządy astronomiczne Miko-
łaja Kopernika, dedykacja dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego od Neila Armstronga – pierw-
szego człowieka na Księżycu, aparaty do skrap-
lania tlenu, Sala Senacka – to tylko niektóre 
z zabytków, które mogliśmy zobaczyć. Takich 
wrażeń nie tylko artystycznych, ale i  towa-
rzyskich może dostarczyć jedynie Kraków. 
Równie ciekawa była wycieczka do kopalni 
soli w  Wieliczce. Ten wyjątkowy podziemny 
świat, w  połączeniu z  barwną opowieścią 
przewodnika nie tylko ożył, ale wciągnął 
wszystkich, nawet tych, którzy w  świecie 
białego złota byli już wiele razy. 

DO ZOBACZENIA

W  czwartek mieliśmy zaszczyt podjąć sza-
nowne koleżeństwo na bankiecie pożegnal-
nym w dworku w Mydlnikach. Gości powitał 
prof. dr hab. Janusz Żmija – Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego, następnie przybliżył 
historię szkolnictwa rolniczego w Krakowie, 
gdzie nawet podczas zaborów nauka odby-
wała się w  języku polskim. Cieszymy się, że 
tak miło mogliśmy spędzić czas. Spotkanie 
było także okazją do wspomnień, wysłuchania 
Pieśni redaktorów i wręczenia pamiątkowych 
certyfikatów. Chociaż smutno było się 
rozstać, to już przygotowujemy się na kolejne 
spotkanie tym razem w  Katowicach, które 
będzie już za rok, czyli czasu nie ma wiele. 

„13” okazała się 
szczęśliwa 
– wspomina dr Tadeusz Zaleski, 

z Uniwersytetu Gdańskiego, 

organizator pierwszego spotkania 

redaktorów gazet akademickich 

w Gdańsku i Sopocie 

Tadku, jesteś jednym z  dwóch uczestni-
ków pierwszego zjazdu, zorganizowanego 
w  roku 1993, a  jednocześnie gospoda-
rzem tego historycznego gdańskiego spot-
kania. W  tym roku to już 20 spotkanie 
redaktorów. Jak wspominasz początki 
tej inicjatywy? 

Przeglądając specjalne jubileuszowe 
wspólne wydawnictwo Wiadomości Uczel-
nianych (Politechnika Opolska) i  Gazety 
Uniwersyteckiej UŚ (Uniwersytet Śląski), 
uświadomiłem sobie upływ czasu. Gdy zaczy-
naliśmy nasze spotkania miałem 40 lat, dziś 
mam 59 i tego czasu trochę szkoda, że minął 
tak szybko. Z  drugiej strony, jak patrzę na 
tych, którzy od początku lub niemal od 
samego początku tworzyli to nasze grono, to 
wydaje mi się, że oni nie zmienili się wcale. 
Nadal czujemy się młodzi. Pamiętam, że 
zapraszając w 1993 r. przedstawicieli redakcji, 
przyjechało do nas, do Gdańska, 12 redakcji, 
my byliśmy 13 i  wówczas absolutnie się nie 
spodziewałem, że przerodzi się to w spotkania 
cykliczne. Jak widać „13” okazała się szczęś-
liwa. Cykliczność naszych spotkań zawdzię-
czamy świętej pamięci doktorowi Jankowi 
Bełkotowi z Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, który zaprosił nas na drugie spotkanie 
w rok później, a potem to już tak poszło. Od 
samego początku bardzo dużą wagę przywią-
zywaliśmy do aspektu merytorycznego, stąd 
odbywały się wykłady, warsztaty, spotkania 
z dziennikarzami-praktykami. To przełożyło 
się na zdecydowaną poprawę jakości gazet 
akademickich. Obecnie po tych 19 latach, 
prawie każda uczelnia ma swój periodyk – to 
bardzo mnie cieszy. Bankiet w Dworku UR w Mydlnikach

Dr Tadeusz Zaleski współinicjator pierwszego 
spotkania redaktorów, fot. Rafał Cygan UEK
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Panie Pośle, organa Unii Europejskiej 
pracują nad określeniem zasad fi nanso-
wania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2014-2020. Dla polskich rolników jest 
to kwestia kluczowa. W  jakiej atmosferze 
przebiegają te prace? 

Wspólna Polityka Rolna odgrywa klu-
czową rolę dla mieszkańców całej Unii. 
To oczywiście pociąga za sobą szereg 

sprzecznych interesów. W  tej chwili swoje 
propozycje wypracowuje Komisja ds. Rol-
nictwa, następnie nasze wnioski zostaną 
przedstawione na forum Parlamentu Euro-
pejskiego. W tym momencie dyskusja ogni-
skuje się wokół tematu, jak daleko ma być 
posunięta ekologizacja rolnictwa, której 
jednym z elementów jest tak zwane zaziele-
nienie, wyrażane w procentach w stosunku 

Polskie rolnictwo w Unii 
Europejskiej, szanse i obawy
Rozmowa dr. Czesławem Siekierskim 
– wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa 
Parlamentu Europejskiego

Dr Czesław Siekierski

À propos jakości, 19 lat temu biuletyny były 
czarno-białe, a jakość przypominała raczej 
publikacje „drugiego obiegu”, chociaż byli-
śmy już wówczas w wolnym świecie. 

Jakość druku, szata grafi czna, papier, to 
niemal przepaść. We wspomnianym jubile-
uszowym wydawnictwie znajduje się takie 
zdjęcie, na którym widać jak siedzę nad 
historycznymi już wydaniami gazet aka-
demickich. Ich jakość pozostaje odzwier-
ciedleniem tamtych czasów, o  tym trzeba 
pamiętać. Ponadto lata 1993 i 1994 to czas 
szalejącej inflacji, gdy władze rektorskie 
każdą złotówkę oglądały wielokrotnie. Było 
wówczas naprawdę ciężko. Potem z każdym 
rokiem gospodarka się stabilizowała, przyby-
wało środków na promocję, więc sukcesyw-
nie poprawiała się szata grafi czna. Zmieniła 
się także wartość merytoryczna tekstów i to 
uważam za jedną z zasług naszych spotkań. 
Dziś to bardzo profesjonalne wydawnictwa. 

Co uważasz za największy sukces tych 
prawie dwudziestu lat? 

Zacznę może od nie merytorycznego 
aspektu. Te minione lata zaowocowały nawią-
zaniem bardzo trwałych przyjaźni. Jesteśmy 
jedną wielką rodziną. Dowodem tego może 
być fakt, że zapanowała moda na nieformalne 
spotkania redaktorów, które do tej pory odbyły 
się w  Kazimierzu Dolnym (2004), Cisnej 
(2007), Płocku (2008), Bezmiechowej (2009) 
i Zamościu (2011). W tym roku, w czerwcu, 
spotkaliśmy się w Rytwianach, pod Sandomie-
rzem. Mają one charakter całkiem prywatny, 
a uczestnicy przybywają na swój koszt. Zaś do 
sukcesów merytorycznych, poza tymi wymie-
nionymi już aspektami, mogę zaliczyć fakt, że 
redakcje wysyłają biuletyny do siebie, często za 
zgodą dokonują przedruków ważnych materia-
łów. Kolejnym sukcesem jest to, że tych którzy 
już niestety odeszli na zawsze, zastępują ludzie 
młodzi, których chętnie witamy w swoim gro-
nie. Nie stwarzamy barier, chociaż pośród nas 
są m. in. były rektor dużej uczelni, profesorowie 
i doktorzy. Również ci redaktorzy, którzy zmie-
nili pracę, chętnie kontynuują znajomości. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski
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do całości  areału. Jednak  jest to de facto 
dyskusja nad określeniem nowych wyma-
gań oddziaływania rolnictwa na środowi-
sko naturalne. Dzięki prowadzonym od 
lat badaniom wiemy, że rolnictwo, zwane 
organicznym, wspomaga rozwój środowi-
ska naturalnego. Pod tym terminem należy 
rozumieć: zmianowanie upraw, utrzyma-
nie trwałych użytków zielonych, kontrolę 
pogłowia zwierząt. Z  tych samych obser-
wacji wiemy, że produkcja rolnicza, w tym 
także zwierzęca, prowadzona na bardzo 
dużych obszarowo terenach, jest owszem 
opłacalna, lecz znacznie bardziej inwazyjna 
dla środowiska naturalnego, niż produkcja 
w mniejszych gospodarstwach. 

Polskie rolnictwo, zwłaszcza na tere-
nach południowo-wschodnich, jest bar-
dzo rozdrobnione, co powoduje problemy 
z konkurencyjnością. 

Owszem, ale jego zaletą jest wysoki 
współczynnik przyjazności dla środowiska. 
Muszę jednocześnie stwierdzić, że obser-
wujemy wiele nieużytków, które przez 
brak kultury rolniczej, przyczyniają się do 
niszczenia gleby. Problemem dostrzegal-
nym na poziomie unijnym, dotyczącym 
małych gospodarstw, jest zwiększenie opła-
calności produkcji. Należy sobie zdać jesz-
cze sprawę z  faktu, że małe gospodarstwa 
rolne stanowią cenny rezerwuar siły robo-
czej, który przy właściwym wykorzystaniu 
może przełożyć się na zmianę modelu nie 
tylko obszarów wiejskich, ale także całych 
grup społecznych. Małe gospodarstwa rolne 
sprawdzają się zwłaszcza w przypadku pro-
dukcji na obszarach górskich. 

Wydaje się jednak, że to rozdrobnienie 
może powodować pogłębianie się zjawi-
ska wykluczenia społecznego z powodów 
ekonomicznych. 

To jest bardzo niepokojące zjawisko. 
Dlatego należy uczynić wiele, by dalsze 
rozdrobnienie już nie postępowało. O  ile 
małym rolnikom trudno jest dokupić grunt, 
to jednak dobrym rozwiązaniem może oka-
zać się dzierżawa gruntu od osób, które zre-

zygnowały już z produkcji rolnej. Ważnym 
w  tej dziedzinie jest czerpanie dobrych 
wzorców z  innych sektorów gospodarki. 
Skoro „mały biznes” sprawdza się w  pro-
dukcji przemysłowej czy usługach, to należy 
zastanowić się, w jaki sposób te wzorce prze-
szczepić na grunt rolniczy. Takie doświad-
czenia prowadzone są od wielu lat w krajach 
śródziemnomorskich. 

Owszem, lecz południowoeuropejskie 
rolnictwo może skutecznie konkurować 
z  naszym, choćby cytrusami – tej konku-
rencji nie jesteśmy w stanie sprostać. 

Na tym polu nie, lecz są inne, równie 
dynamiczne profi le działania. Na gruncie 
polskim już od wielu lat rozwija się sektor 
agrobiznesu, czyli łączenie produkcji rol-
niczej z  tworzeniem nowoczesnej i  cenio-
nej bazy rekreacyjnej. Szansą może być 
także tworzenie mniejszych przetwórni, 
specjalizujących się w  produktach regio-
nalnych i  ekologicznych. Jeżeli do tych 
zadań dodamy działania marketingowe, to 
wówczas może okazać się, że te nasze małe 
gospodarstwa rolne będą w  stanie zapew-
nić godziwe utrzymanie dla osób w  nich 
pracujących. Należy też zintensyfi kować 
promocję produktów regionalnych. To 
o  czym mówmy pokazuje, z  jak złożonym 
przypadkiem mamy do czynienia i, że nie 
ma jednego sposobu na zagospodarowanie 
małych gospodarstw rolnych. 

Wspomniał Pan, że jednym ze sposobów roz-
woju mogą być produkty regionalne. Jednak 
daje się zaobserwować, iż  niejednokrotnie 
przepisy prawne skutecznie hamują zaanga-
żowanie polskich rolników. 

Mogę powiedzieć, że cały czas trwają 
prace zmierzające do obniżenia poziomu biu-
rokracji i liczby nadmiernych, niepotrzebnych 
regulacji. Usuwanie tych barier postępuje 
rozmaicie w  różnych krajach, jednak trzeba 
powiedzieć, że i w Polsce ten postęp jest już 
odczuwalny. Chcę podkreślić, że na sektorowe 
efekty zmian musimy jeszcze poczekać. 

 Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Panie doktorze, wielokrotnie w ostatnich 
latach można usłyszeć, że koniecznym jest 
opracowanie strategii rozwoju obszarów 
wiejskich, zwłaszcza dla gospodarstw na 
południu Polski. Jaki jest poziom zaawan-
sowania tych prac? 

Program jest konieczny, lecz jego opra-
cowanie jest niezwykle trudne, gdyż nie 
ma jednej wizji, która byłaby optymalna. 
Z  punktu widzenia obowiązujących ram 
prawnych, najważniejszym dokumentem, 
dotyczącym obszarów wiejskich jest przy-
jęta przez rząd w kwietniu tego roku Stra-
tegia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 
Rolnictwa i Rybactwa. Ten bardzo złożony 
dokument pokazuje kierunki rozwoju, któ-
rego kluczem jest różnorodność. W  stra-
tegiach dotyczących obszarów wiejskich 
uwzględnia się fakt, że Polska nie jest jed-
nolita. Dla przykładu sytuacja w Małopol-
sce jest różna od tej, jaka jest na Pomorzu, 
czy w Polsce Centralnej. Stąd ważne jest, by 
strategia krajowa stwarzała miejsce na regio-
nalizację polityki rozwojowej. Należy pod-
kreślić, że Małopolska ma taką opracowaną 
i wdrażaną strategię. 

Istnieją dwa modele wdrażania strategii: 
ogólnokrajowa i  regionalna. Jaka, Pana 
zdaniem, lepiej sprawdza się w  polskich 
warunkach? 

Na rozwój obszarów wiejskich naj-
większy wpływ ma Wspólna Polityka 
Rolna Unii Europejskiej, zarówno I  filar 
jak i w kontekście rozwoju obszarów wiej-
skich, II filar WPR. Ten II filar wdrażany 
jest przez programy rozwoju obszarów 
wiejskich. Kraj członkowski ma do wyboru 
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sposób realizacji WPR. Może ją realizować 
w ramach jednego programu lub kilku pro-
gramów regionalnych. Można też wybrać 
model hybrydowy w ramach, którego część 
programów realizowanych jest w  ramach 
programu ogólnokrajowego, a  część 
w  ramach programów regionalnych, czyli 
w  naszym przypadku w  ramach 16 pro-
gramów regionalnych. Jestem przekonany, 
że ze względu na zróżnicowanie krajowe 
o  wiele lepiej moglibyśmy wykorzystać 
potencjał rolnictwa i  polskiej wsi, gdyby-
śmy zregionalizowali te programy. Można 
wówczas indywidualnie ułożyć proporcje 
między działaniami i osiami, tak, aby opty-
malnie dopasować do oczekiwań regional-
nej i lokalnej specyfiki. 

Czy są opracowywane symulacje odno-
szące się do korelacji między przyjętymi 
rozwiązaniami, a  oczekiwanymi korzyś-
ciami, zwłaszcza dla drobnych małopol-
skich rolników? 

Trzeba sobie powiedzieć wprost, że małe 
gospodarstwo rolne, nie jest w stanie zapew-
nić utrzymania dla osób w nim pracujących. 
Nie dotyczy to oczywiście specjalnej produk-
cji rolnej, działów specjalnych. Z  wyliczeń 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i  Gospo-
darki Żywnościowej wynika, że gospodar-
stwo, mogące zapewnić parytetowy dochód 
dla jednego zatrudnionego, musi mieć siłę 
ekonomiczną na poziomie 8 ESU. Czyli jeżeli 
w  tym gospodarstwie pracuje cała rodzina, 
czyli 2 dorosłe osoby, wówczas ten wskaźnik 
winien wynosić 16 ESU. Jednak chcę zazna-
czyć, że tych wskaźników nie da się łatwo 
odnieść do powierzchni w hektarach. Stosu-

jąc pewne uproszczenia można powiedzieć, że 
taki bezpieczny areał mieści się w przedziale 
50-100 ha, a takich gospodarstw w Małopol-
sce jest około 500. 

W wielkim kłopocie są osoby mające 10-20 
ha. Jeszcze 50 lat temu takie gospodarstwo 
dawało utrzymanie, dziś już tak nie jest. 
I co mają zrobić te osoby? 

Obserwujemy ten proces. Osoby te nie-
chętnie pozbywają się swojej ojcowizny, zaś 
na utrzymanie z produkcji rolnej też nie ma 
perspektyw. Pozostaje zatem szukać innego, 
drugiego źródła dochodu. Pewnym rozwią-
zaniem może być łączenie kilku działalności 
i  współpraca z  innymi. To współdziałanie 
dotyczy wszystkich sektorów: rolniczego, 
turystycznego i usługowego. 

A co z rolnikami mającymi jeszcze mniej, 
bo do 10 ha. Bezrobocie, wykluczenie 
społeczne? 

Właśnie to jest największy problem. Nie 
można tak bezmyślnie wypychać tych ludzi 
na margines. Strategie mają za zadanie opra-
cowanie działań umożliwiającym właści-
cielom małych gospodarstw rolnych takie 
przekształcenie profi lu działalności ekono-
micznej, by znaleźć zatrudnienie poza rol-
nictwem. Szansą może okazać się wzrost 
stopnia przetwarzania płodów rolnych i  tak 
zwana sprzedaż bezpośrednia. W tym sekto-
rze powinniśmy, jako państwo, uczynić wiele, 
by usunąć piętrzące się bariery prawne. Chcę 
jednak podkreślić, że część z tych przeszkód 
funkcjonuje głównie umysłach samych pro-
ducentów i  po stronie służb kontrolnych, 

Synergia sposobem na rozwiązanie 
problemów w rolnictwie
– mówi dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert w Kancelarii Prezydenta RP

Dr Andrzej Hałasiewicz
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Na terenach Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki, przy ul. Balickiej 116b, odbyło 
się ognisko podsumowujące roczną działal-
ność Samorządu Studentów. Spotkanie było 
okazją, aby poznać bliżej Władze uczelniane 
i  wydziałowe. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas tacy dostojni goście, jak: prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady – Prorektor 
ds. Dydaktycznych i Studenckich – Rektor 
elekt, prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski – 

Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współ-
pracy z  Gospodarką, prof. dr hab. lek. 
wet. Jerzy Niedziółka – dziekan WHiBZ, 
prof. dr hab. inż. Teofi l Łabza – dziekan 
WRE, dr hab. inż. Waldemar Gil, prof. 
UR – prodziekan WL ds. Studenckich, 
mgr Wacław Trojan – kierownik Działu 
Nauczania, Marian Skoczeń – z Działu 
Nauczania, mgr  inż. Michał Szanduła – 
kierownik Centrum Kultury Studenckiej 

które niejednokrotnie stosują wręcz nie-
właściwe przepisy. Usunięcie zbędnych prze-
pisów nie oznacza, że produkcja żywności 
będzie odbywała się w  bałaganie i  brudzie. 
W  przypadku porządkowania przepisów 
kluczowym jest zdrowy rozsądek i  troska 
o bezpieczeństwo odbiorców

A co w przypadku, gdy gospodarstwo nie 
jest w stanie uzyskiwać dochodu z produk-
cji rolnej? 

Wtedy koniecznym wydaje się poszu-
kiwanie źródeł dochodu poza rolnictwem. 
Dla niektórych może to być szeroko pojęta 
agroturystyka czy też wielozawodowość. 
Rolnicy mogą podejmować różne prace, 
np. obsługę maszyn, koparek, czy pracę 
zawodowego kierowcy. 

Jednak i  w  tych pozarolniczych sekto-
rach aktualnie trudno jest rolnikom zna-
leźć pracę. Barierę stanowi tu niski poziom 
kompetencji i wykształcenia. 

To istotnie wielki problem, zwłaszcza 
na obszarach objętych wysokim stopniem 
bezrobocia. Wówczas może się okazać, że 
koszty dojazdu do pracy, czynią ją wręcz nie-
opłacalną. Jednak jest jeszcze inne wyjście, 
co więcej wiemy, że w praktyce to się dzieje. 
Współczesne technologie umożliwiają edu-
kację i  pracę na odległość, co może stać się 
w  niedługim już czasie swoistą alternatywą 
dla osób mieszkających w  wioskach odle-
głych od wielkich miast. Już dziś z zadowo-
leniem obserwujemy rosnący systematycznie 
odsetek osób mających wyższe wykształcenie. 
Dyplomy nie gwarantują zatrudnienia, ale 
znacząco je ułatwiają i otwierają człowieka na 
własną kreatywność. Osoby dobrze wykształ-
cone mogą łączyć pracę w  gospodarstwie, 
zamieszkiwanie na wsi z  pracą konsultanta, 
czy wyspecjalizowanego eksperta. Myślę 
zatem, że z  połączenia działań w  ramach 
WPR, krajowej strategii, zaangażowania 
i  kreatywności rolników może w  niedługim 
już czasie powstać nowa wartość w  postaci 
nowoczesnego rolnictwa na nowoczesnej wsi. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski Przekazanie Pawłowi Chałupnikowi pamiątkowej laurki 

Plenerowe spotkanie 
podsumowujące 
działalność URSS
Kraków, 31 maja 2012 r. 
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Z inicjatywy Parlamentu Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego, w stolicy odbyła 
się I  Konferencja Liderów Samorządowych. 
Uczelnianą Radę Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie repre-
zentowali: Anna Orlof, Robert Łoś i Paweł 
Walner. Głównym celem czerwcowej konfe-
rencji było zdobycie i rozwinięcie umiejętności 
przywódczych, które będą później wykorzy-
stywane w  skutecznym działaniu na naszych 
uczelniach. Równie ważne okazało się nawią-
zanie znajomości liderów z ośrodków nauko-
wych w naszym kraju, które w przyszłości będą 
służyły rozwijaniu różnego rodzaju projektów 
międzyuczelnianych. Te warsztaty zainspiro-
wały nas także do innego spojrzenia na zarzą-
dzanie organizacją studencką. 

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDCY

Oficjalne otwarcie I  Konferencji Liderów 
z  udziałem gości honorowych poprowadził 
Piotr Muller – przewodniczący Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Po 
krótkim wstępie wykład inauguracyjny Odpo-
wiedzialność przywódcy wygłosił dr Włodzi-

mierz Cimoszewicz – były premier rządu RP. 
Odnosił się on do roli lidera w grupie, a także 
do wyzwań, jakie są stawiane przywódcom. 
Premier mówił również o  konsekwencjach 
i odpowiedzialności wynikających z podejmo-
wania decyzji. Zaprezentował również sylwetki 
największych przywódców współczesnego 
świata. Po zakończeniu ofi cjalnej części, wszy-
scy uczestnicy udali się do Sejmu RP, jednak 
z racji dość późnej godziny nie mieliśmy okazji 
spotkać żadnego parlamentarzysty. 

PIĘĆ WARSZATÓW, PIĘĆ TEMATÓW

Drugiego dnia, od samego rana, ruszyliśmy do 
ciężkiej, ale bardzo przyjemnej pracy. Zostali-
śmy podzieleni na 4 grupy szkoleniowe. Pierw-
szy warsztat Przywódca w szklanym obiektywie 
– jak wstępować przed kamerą?, prowadził 
dr Bartłomiej Biskup – wykładowca Insty-
tutu Nauk Politycznych na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zajmuje się on kreowaniem 
wizerunku, a  także prowadzi zajęcia m. in. 
ze strategii kampanii wyborczych. W ramach 
teoretycznej części warsztatów wyjaśnił naj-
ważniejsze zasady wystąpienia przed kamerą, 

Delegaci Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów na 
Uniwersytecie Warszawskim
Warszawa, 1-3 czerwca 2012 r. 

i mgr inż. Elżbieta Kornalska – przewodni-
cząca Samorządu Doktorantów. 

NOWE WŁADZE URSS

Zebranych licznie gości przywitał Paweł 
Chałupnik – przewodniczący Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów, który nawią-
zał do postępów Samorządu w minionym 
roku akademickim, ale i  wspominał całą 
swoją trzyletnią kadencje reprezentowa-
nia Uniwersytetu Rolniczego w  gronie 
uczelni wyższych w  całej Polsce. Następ-
nie głos zabrał profesor Włodzimierz 
Sady, który podziękował zebranym stu-
dentom za wkład w rozwój naszej Uczelni 
oraz za poświęcony czas. Każdy z  zapro-
szonych gości powiedział kilka ciepłych 
słów do zebranych studentów. Następnie 
nastąpił jeden z kulminacyjnych momen-
tów tego spotkania – podziękowanie dla 
Pawła Chałupnika, za trzy lata rządów 
w  URSS, które złożyła jego zastępczyni 
Anna Orlof. Od nowego roku akade-
mickiego to ona będzie pełniła funkcję 
przewodniczącej URSS. Paweł otrzymał 
od zebranych skromne pamiątki, które 
zapewne będą mu przypominały te kilka 
pięknych lat spędzonych na Uniwersytecie 
Rolniczym, w  gronie swoich niezawod-
nych współpracowników. 

WSPÓLNA ZABAWA

Po części ofi cjalnej wszyscy zebrani zasiedli 
do małej uczty. Studenci zapewne zapa-
miętają ten wieczór z  jak najlepszej strony, 
gdyż oprócz części kulinarnej, mogli poba-
wić się przy dobrej muzyce. Takim sposo-
bem zostały podsumowane ostatnie miesiące 
działalności studenckiej w  roku akade-
mickim 2011/2012. A  co przyniesie nam 
kolejny rok akademicki? Przekonamy się 
o tym za parę miesięcy…

Paweł Krasa
Wiceprzewodniczący

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Uczestnicy zjazdu w trakcie obrad, fot. Klaudia Szumielewicz
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w  tym mimikę i  zachowanie. Natomiast 
w  części praktycznej, każda z  osób musiała 
przed kamerą powiedzieć kilka słów o  sobie 
oraz odpowiedzieć na zadane przez uczestni-
ków pytanie. Na końcu wspólnie oglądaliśmy 
zmontowane materiały i omawialiśmy najczęś-
ciej popełniane błędy. 

Tematem drugiego warsztatu Prawdziwy 
lider – kreowanie wizerunku w grupie, prowa-
dzonego przez Norberta Grzybka – jednego 
z założycieli fi rmy szkoleniowej Europejskiej 
Akademii Biznesu, była analiza słabych i moc-
nych stron charakteru, które decydują o przy-
wództwie w  grupie. To szkolenie zmuszało 
do rzetelnej samooceny, zastanowienia się, co 
takiego mam w  sobie, że mogę być skutecz-
nym liderem, jakie mam dobre cechy, które 
pomogą mi w zarządzaniu grupą. 

Kolejnym etapem naszego szkolenia 
było spotkanie z  Janem Dziedziczakiem 
byłym rzecznikiem polskiego rządu, a  obec-
nie posłem na Sejm RP. Wygłosił on wykład 
Konferencje prasowe – jak skutecznie współpra-
cować z mediami, z którego dowiedzieliśmy się 
jak przygotowywać i organizować konferencje 
prasowe, zapraszać dziennikarzy i z nimi roz-
mawiać, jakie utrzymywać relacje mediami. 

Następnie przyszła kolej szkolenie Sku-
teczny team work – zarządzanie zespołem, 
które przeprowadził Jan Wus. Wyjaśnił nam 
jak zarządzać, aby zespół mógł efektywniej 
pracować, jak zaplanować pracę, stawiać cele, 
motywować i kontrolować podwładnych oraz 
jak umiejętnie delegować zadania. Ponadto 
w ramach tego warsztatu została przeprowa-
dzona zabawa polegająca na tym, że jedna 
osoba udawała osobę niewidomą, a inna peł-
niła rolę jej opiekuna. Zadanie polegało na 
tym, że osoba niewidoma za pomocą wskazó-
wek opiekuna, miała narysować chiński znak. 
Efekty tej pracy były różne. Z  jednej strony 
świadczyły o  trudnej współpracy, a  czasami 
o tym, że w danej parze obydwie osoby chciały 
rządzić i w efekcie nic z tego nie wychodziło. 

Następnie przyszła kolej na ostatnie tego 
dnia szkolenie Negocjacje w  czasach kryzysu 
– jak radzić sobie z konfl iktami? prowadzone 
przez Macieja Cichockiego. Przedstawił 
on techniki negocjacji, uświadomił nam jak 

ważne jest to, abyśmy się dobrze przygoto-
wali do tego typu spotkań oraz pokazał jak je 
prowadzić, aby ludzie chcieli z nami budować 
długotrwałe relacje. Na tych zajęciach mieli-
śmy do zrobienia plakaty z wyciętych z gazet 
zdjęć. Na ich podstawie mieliśmy odpowie-
dzieć na kilka ważnych pytań odnoszących się 
do sposobu prowadzenia negocjacji. 

TEORIA W PRAKTYCE

Na ostatni dzień złożyły się dwa wykłady. 
Pierwszy, wygłosił Thibault Muzergues, 
ekspert International Republican Institute, 
który prowadził działania fundraisingowe 
podczas kampanii Nicholasa Sarchozy’ego. 
Opowiadał o  tym, w  jaki sposób zwiększać 
fundusze samorządów, jak szukać spon-
sorów, rozmawiać z  fi rmami, negocjować 
stawki, zachęcać i  przekonywać partnerów 
do tego, że warto w nas inwestować. 

Ostatni wykład, Przywództwo w  euro-
pejskiej działalności studenckiej – wyznania 
i  priorytety wygłosiła Karina Ufert – nowa 
przewodnicząca European Students’ Union. 
Zaprezentowała w nim w jaki sposób funkcjo-
nują samorządy studenckie w Europie, wyjaś-
niła czym dokładnie jest ESU, opowiedziała 
także o swoich obowiązkach w samorządzie, 
o tym jak koordynuje pracę tak wielu oddalo-
nych od siebie organizacji. 

Mamy nadzieję, że informacje, umiejęt-
ności, cenne doświadczenia jak i  wskazówki 
dawane nam przez trenerów I  Konferencji 
Liderów Samorządowych przyniosą owoce 
w skutecznej pracy na naszym Uniwersytecie, 
a znajomości, które nabyliśmy będziemy mogli 
w przyszłości wykorzystać w różnego rodzaju 
projektach międzyuczelnianych. Podsumo-
wując, trzeba przyznać, że pomysł organiza-
cji Konferencji Liderów Samorządowych był 
strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Już za rok 
kolejna edycja tej Konferencji i gorąco liczymy, 
że tak jak w tym roku, również i w przyszłym 
przedstawiciele naszego Uniwersytetu wezmą 
udział w tym jakże cennym przedsięwzięciu. 

Tekst: Paweł Walner
delegat WHiBZ do URSS

Tak jak co roku, także i  w  tym, krakowski 
oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
zorganizował branżową imprezę dla swoich 
członków i  sympatyków – Dzień Geodety 
2012. W  przygotowaniach do obchodów 
tego dnia uczestniczyli również członkowie 
Koła Naukowego Geodetów UR. Mottem 
przewodnim tegorocznego spotkania było: 
Geodeto! Zajrzyj do Huty, nawiązujące do gry 
miejskiej współorganizowanej przez Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum 
Rozproszonym Nowej Huty. 

GOTOWI DO PRACY! 

22 września bieżącego roku, o  godzinie 10, 
grupa delegatów z KNG UR w składzie: Ali-
cja Drabik, Tomasz Noszczyk, Norbert 
Borsukiewicz i  doktorant Tomasz Czem-
pas spotkała się z  organizatorami imprezy 
– przedstawicielami SGP o/Kraków, aby 
pomóc w organizacji zaplanowanego przed-
sięwzięcia. 

Wspólnymi siłami udało nam się zare-
jestrować oraz poinformować o  dalszych 
planach uroczystości wszystkich gości przy-
byłych na spotkanie. Miejscem zbiórki był 
Dom Wędkarza przy ulicy Bulwarowej 39, 
położony w  malowniczej okolicy Zalewu 
Nowohuckiego oraz otaczającego go parku. 
Wszystkie wspomniane miejsca znajdują się 
w starej części Nowej Huty (aktualnie dziel-
nica Bieńczyce). 

GRA MIEJSKA

Następnie, wszyscy wyruszyliśmy w  pieszą 
wędrówkę po Nowej Hucie, aby stawić czoła 
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Geodeto! Zajrzyj do Huty
Sprawozdanie delegacji Koła Naukowego Geodetów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z uczestnictwa 
w „Dniu Geodety 2012”
Kraków, 22 września 2012 r. 

przygotowanym konkurencjom w  ramach 
gry miejskiej. Nawiązywały one do czasów 
PRL oraz do charakterystycznych atrybutów 
związanych z pracownikami dawnych zakła-
dów hutniczych. Wymagały wykazania się 
spostrzegawczością, sprytem, przebiegłoś-
cią oraz odwagą – tu przykład konkuren-
cji, w której należało przeprowadzić wywiad 
z  przypadkowo napotkaną osobą (miesz-
kańcem Nowej Huty) tak, aby padły w nim 
słowa klucze. 

Innymi równie ciekawymi konkuren-
cjami były m.in.: poszukiwanie miejsc poboru 
wody pitnej w  najbliższej okolicy i  udo-
kumentowanie ich fotografi ami, zbieranie 
piłeczek z zasłoniętą twarzą przez maskę spa-
walniczą i rozpoznawanie utworów muzycz-
nych o Nowej Hucie. 

W  czasie zmagań przewidziany był dla 
uczestników posiłek w lokalu Warka, gdzie 
spróbowaliśmy oranżady i przystawki „Mał-
gorzatka”, jak za czasów PRL. Następnie 
udaliśmy się na ul. Bulwarową, gdzie ok. 
godz. 16.30 pozowaliśmy do pamiątkowego 
zdjęcia wraz ze wszystkimi uczestnikami 
geodezyjnej imprezy. 

GEOOLIMPIADA

Tuż przed zaplanowaną Geoolimpiadą, 
Elżbieta Biel – prezes krakowskiego SGP, 
wręczyła legitymacje nowym członkom 
SGP, a  gratulacje składał Kazimierz Buja-
kowski – Główny Geodeta Kraju. Następ-
nie wszyscy uczestnicy przystąpili do 
zmagań w  iście „geodezyjnych konkuren-
cjach”: slalomu między tyczkami z łatą niwe-
lacyjną, slalomu z  rozłożonym statywem 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Dnia Geodety 2012

Rejestracja uczestników ul. Bulwarowa, fot. Norbert Borsukiewicz
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W  malowniczym paśmie górskim, między 
Pieninami, a  Beskidem Sądeckim, w  prze-
pięknej miejscowości Szczawnica, odbył się 
obóz integracyjny dla studentów pierwszego 
roku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, czyli popularny Adap-
ciak. Uczestniczyło w nim ponad 40 osób. 

POWITANIE W CHEMIKU

W poniedziałek 24 września od godziny 13 
odbywało się kwaterowanie. Członkowie 
samorządu witali uczestników przed domem 
wczasowym Chemik, przydzielali pokoje 
oraz rozdawali drobne upominki powitalne. 
Gdy już wszyscy dotarli na miejsce i się zado-
mowili, przyszedł czas na ofi cjalny początek 
spotkania. Gorąco wszystkich powitali dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i  Studenckich 
i Anna Orlof – przewodniczącą Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów. Po części ofi cjal-
nej przyszła pora na degustację produktów 
regionalnych, ku wielkiej uciesze uczestni-
ków były to swojska kiełbasa, chleb prądnicki 
i przepyszne soki Maurera. Wieczorową porą 
odbył się speed meeting – zabawa integracyjna 
mająca na celu szybkie poznanie się uczestni-
ków oraz i przełamanie pierwszych lodów. 

NA WYKŁADACH I SZKOLENIACH

W  następnym dniu organizatorzy przygo-
towali wiele ciekawych zajęć, w  tym mię-
dzy innymi warsztaty sceniczne prowadzone 
przez członków kabaretu O  co chodzi? oraz 
szkolenia certyfi kowane z  zakresu podstaw 
przedsiębiorczości, które prowadził dr inż. 
Krzysztof Klęczar – dyrektor Centrum 

Transferu Technologii. Odbyło się rów-
nież szkolenie BHP prowadzone przez mgr 
inż. Michała Szandułę – kierownika Cen-
trum Kultury Studenckiej. Na zakończenie 
dnia Anna Orlof przeprowadziła szkolenie 
z  zakresu struktur uczelni i  samorządu. Po 
ciężkim wykładowym dniu przyszła pora na 
dyskotekę, na której każdy mógł się wytań-
czyć do przeróżnych gatunków muzyki – od 
Elvisa Presleya po Lady Gagę. 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Środa okazała się dniem bardzo aktywnym, 
a  zarazem pełnym relaksu na basenach ter-
malnych w  pięknym ośrodku w  Bukowinie 
Tatrzańskiej. Jest to obiekt z  kilkoma base-
nami, jacuzzi, bulgotnikami oraz zjeżdżal-
niami. Ten pobyt dostarczył wszystkim wiele 
wrażeń, gdyż każdy znalazł coś dla siebie. 
Po powrocie do pensjonatu w  Szczawnicy 
odbył się mecz piłki nożnej „Organizatorzy 
vs. Uczestnicy”, który wygrali organizatorzy. 
Jako ukoronowanie dnia zostało rozpalone 
duże ognisko, przy którym szybko upłynął 
czas na pieczeniu kiełbasek, toastach oraz 
dyskusjach na przeróżne tematy. 

Czwartek był czasem relaksu. Przebywa-
jąc w bardzo górzystej krainie nie sposób nie 
wybrać się na pieszą wędrówkę po górach. 
Wraz z  naszym przewodnikiem udaliśmy 
się w  bardzo lekką i  przyjemną wyprawę na 
Słowację. Po drodze nie mogło zabraknąć 
pamiątkowych zdjęć i  rozmów o  samorzą-
dzie, Uczelni i  ogólnych sprawach związa-
nych ze studiowaniem. Czwartkowy wieczór 
zapełniła kolejna dyskoteka, która trwała do 
białego rana, a  nie zabrakło na niej nawet 
tańca w deszczu. 

Obóz integracyjny dla 
studentów pierwszego roku 
„Adapciak UR 2012”
Szczawnica, 24-28 września 2012 r. 

i kubełkiem wody na jego głowicy oraz rzutu 
pionem sznurkowym do celu. Nasza delega-
cja z  KNG dzielnie obsługiwała te konku-
rencje. W czasie zabawy oraz bezpośrednio 
po niej była możliwość zapoznania się z naj-
nowszą ofertą sprzętu pomiarowego. 

UROCZYSTA KOLACJA

Po zakończeniu zabawy wszyscy goście 
zasiedli do kolacji, po której nastąpiło rozda-
nie nagród za wyniki w grze miejskiej. Nasza 
grupa pod nazwą Słoneczny UR zajęła II miej-
sce. Później wysłuchaliśmy wystąpienia Kazi-
mierza Bujakowskiego, który nawiązywał 
do ważnych tematów związanych z  obecną 
sytuacją zawodu geodety oraz sprawami 
organizacyjno-prawnymi geodezji w  Polsce. 
Ostatnim punktem Dnia Geodety 2012 były 
wspólne tańce i zabawa przy muzyce do póź-
nych godzin nocnych. 

Tekst: Norbert Borsukiewicz
Tomasz Noszczyk 

KNG UR

Gra miejska, uczestnicy w akcji, 
fot. Norbert Borsukiewicz



107

st
ud

en
ci

PRZED NAMI STUDIA

Ostatniego dnia samorządowcy serdecz-
nie podziękowali wszystkim za przybycie, 
świetną zabawę, a także wyrazili nadzieję na 
owocną współpracę ze studentami uczestni-
czącymi w wyjeździe adaptacyjnym. 

Podczas tych zaledwie kilku dni spędzo-
nych w malowniczej Szczawnicy, uczestnicy 
Adapciaka zbliżyli się do siebie niesamowicie. 
Porwani nurtem świeżo rozpoczętego, akade-
mickiego życia odkryliśmy, ile wspaniałości 
ścieli się pod stopami studenta UR. Bogaty 
wachlarz spotkań informacyjnych o  zróż-
nicowanej tematyce, związanej nie tylko 
z Uczelnią, ubarwił pobyt i wzbudził zainte-
resowanie wielu osób. 

Prawdopodobnie to właśnie możliwość 
wyboru spośród tylu metod wspólnej orga-
nizacji czasu zadecydowała o  atrakcyjności 
wyjazdu. Co jednak najważniejsze, Adap-
ciak UR 2012 doskonale spełnił postawione 

przed nim zadanie: przybyliśmy jako uczest-
nicy, wróciliśmy jako przyjaciele, a  starsi 
samorządowcy zarazili nas chęcią do pracy 
na rzecz Uczelni. 

Tekst: Laura Lewek
Studentka I roku

Uczestniczka Adapciaka
Zdjęcia: Andrzej Majewski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników „Adapcaika UR 2012”

W drodze przez strumień
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 25 czerwca do 17 października 2012 r. 

Polska Gazeta Krakowska 25.06.2012 r. 
Walczą o indeksy

Uczelnie otworzyły nowe kierunki studiów

Jak studiować, to tylko w Małopolsce

Rzeczpospolita 29.06.2012 r. 
Od biotechnologii do mechatroniki. Kierunki 

zamawiane. 

Polska Gazeta Krakowska 10.07.2012 r. 
Weterynaria bardzo oblegana

Dziennik Polski 10.07.2012 r. 
Weterynaria – strzał w dziesiątkę

W szkołach wyższych w całym kraju trwa już 
batalia o indeksy. Na niektóre kierunki i spe-

cjalności trudno będzie się dostać, gdyż coraz 
więcej młodych ludzi praktycznie podcho-
dzi do życia, chcąc zdobyć solidne wykształ-
cenie i dobry zawód. Kandydatów na studia 
licencjackie i  magisterskie uczelnie przycią-
gają nowymi kierunkami, należą do nich: 
bioinformatyka, hydrologia, meteoro logia 
i  klimatologia, ekologiczne źród ła energii. 
Jednym z  nich będzie w  tym roku wetery-
naria – studia uruchomione po raz pierwszy 
wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy i Uni-
wersytet Jagielloński (Uniwersyteckie Cen-
trum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR). 

Weterynaria stała się hitem rekrutacyjnym 
w  Krakowie. Na jedno miejsce zgłosiło się 
ponad 16 osób. Takiego oblężenia nikt się nie 
spodziewał. – Będzie około 10 kandydatów 
na jedno miejsce – przewidywał kilka tygodni 
temu, tuż po rozpoczęciu rekrutacji, prof. Janusz 
Żmija, Rektor Uniwersytetu Rolniczego. 

Echo Dnia Kieleckie 26.06.2012 r. 
W skrócie

92 praktykantów i 11 stażystów będzie tego 
lata odby wać praktyki w Wodociągach Kie-
leckich. Załoga spółki na okres wakacyjny 
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„powiększy się” o jedną czwartą. To najwięk-
szy program praktyk i  staży studenckich 
w regio nie świętokrzyskim. W tegorocznym 
pro gramie biorą udział studenci z  pięciu 
uczelni, w tym m.in. UR w Krako wie. 

Życie Częstochowy i Powiatu 27.06.2012 r. 
Pozytywnie zakręceni wkręcili się w pomoc

Gazeta Wyborcza 5.07.2012 r. 
Ekologia pomaga nie tylko środowisku

W  wielu przedszkolach, szkołach, fir-
mach, urzędach, sklepach widać karto-
nowe pudełka, a  w  nich nakręt ki. Zbierają 
je młodsi i starsi. Te, wyda wałoby się niepo-
trzebne kawałki ko lorowego plastiku, mogą 
przynieść komuś szczęście, a  oprócz tego 
zy skać drugie życie. Akcję zbierania zakrętek 
zapocząt kowali i  rozpowszechnili studenci 
UR w Krakowie. 

Tygodnik Podhalański 28.06.2012 r. 
Cygon zniknął

W  weekend odbyły się badania koni, które 
wożą turystów do Włosienicy (Tatrzański 
Park Narodowy). Wykonywał je dr n. wet. 
Marek Tischner z  UR w  Kra kowie, który 
przebadał ok. 180 koni. – Tylko jeden koń, ze 
względu na ranę nogi, został zdyskwali fi kowany. 
Gdy noga zostanie wyleczona, będzie go można 
przebadać – mówi lekarz wetery narii. 

Polska Gazeta Krakowska 28.06.2012 r. 
Angielski epizod zapewni renomę obiektom 

Hutnika

Dziennik Polski 28.06.2012 r. 
Angielska sława Hutnika

Nasze Miasto 2.07.2012 r. 
Anglicy byli zadowoleni, inne drużyny będą… 

Pomimo zakończenia Euro 2012 murawa 
na stadionie Hutnika jest w  doskonałym 
stanie. – Nadal będą jej doglądać specjali-
ści z  krakow skiego Uniwersytetu Rolniczego 
– informuje Krzysztof Kowal, dy rektor 
Zarządu Infrastruktury Sportowej w  Kra-
kowie. Kadrowicze z  Wysp zostawili na 
sta dionie na Suchych Stawach swe zdję-
cia w szatni i oznakowanie związane z Euro 
2012. Pamiątką po nich jest też murawa 
warta 150 tys. euro. 

Goniec Górnośląski 28.06.2012 r. 
W mięsie siła

Fresh &cool Market 1.07.2012 r. 
Świętomięs Polski na Śląsku

Polska Gotuje 1.08.2012 r. 
Świetomięs Polski

Rzeczpospolita 7.09.2012 r. 
Impreza dla mięsożerców

W  Parku Kultury i  Wypoczyn ku w  Cho-
rzowie na 8 i 9 wrze śnia br. zaplanowano II 
edycję imprezy „Świętomięs Polski”. Zda-
niem ekspertów, do bezpiecznego spoży-
wania mię sa, potrzebna jest wiedza na jego 
temat. Tezę tę popierają pomysłodawcy 
imprezy „Świętomięs Polski”, promują cej 
spożywanie polskiego mięsa, której głów-
nym celem jest mięsna edukacja. – Zapro-
siliśmy do współpracy Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, Akademię Wychowania Fizycz-
nego w  Katowicach, Śląski Uniwersytet 
Medyczny – mówi Jacek Marcinkowski, 
dyrektor projektu „Świętomięs Polski”. 
Strefy kulinar ne przygotowane zostały 
we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem 
Me dycznym, AWF w Katowicach oraz UR 
w Krakowie. 

Dziennik Polski 29.06.2012 r. 
Jutro – 30 czerwca w sobotę

Polska Gazeta Krakowska 30.06.2012 r. 
Będzie się działo

Uniwersytet Rolniczy zaprasza na akcję pro-
mocyjną. Od 12 do 16 na trasie Teatr Baga-
tela –Filharmonia będzie jeździł specjalny 
autobus z 1959 r. Studenci UR będą zachęcać 
do podjęcia nauki na tej uczelni. 

Dziennik Polski 30.06.2012 r. 
Nowi sędzio wie i profesorowie

Prezydent Bronisław Komorowski wrę-
czył nominacje profesorskie i  sędziow-
skie. Nowymi profesorami zostali m.in. 
naukowcy z  Krakowa: Fiiip Gołkowski 
z  UJ (nauki medyczne), Woj ciech Kosiń-
ski z  Politechniki Krakowskiej (nauki 
technicz ne), Bogdan Kulig z  UR (nauki 
rolni cze) oraz Antoni Sroka z  In stytutu 
Mechaniki Górotworu PAN (nauki tech-
niczne). 

Dziennik Polski 17.10.2012 r. 
Nominacje profesorskie

Prezydent Bronisław Komorowski wrę-
czył no minacje profesorskie 60 oso bom. 
Znalazło się wśród nich ośmioro uczo-
nych z  Krako wa. Profesorami nauk huma-
nistycznych zostali: Marek Bugdol (UJ), 
Roman Mazurkiewicz (UP) i  Tomasz Pla-
cek (UJ); nauk technicznych: Zbigniew 
Grzesik (AGH) i  Je rzy Morgiel (PAN); 
nauk me dycznych: Waldemar Hładki (UJ); 
nauk rolniczych: Anna Pindel (UR); sztuk 
plastycz nych: Józef Murzyn (ASP). 

Warzywa 1.07.2012 r. 
Alternarioza degraduje nie tylko nać marchwi

Zmiana technologii uprawy marchwi i inten-
syfi kacja produkcji sprzyja alternariozie naci. 
Stosowanie fungicydów do ochrony naci 
decydują o  wielkości plonu; jesienią umoż-
liwiają mechanizację zbioru korzeni. Tekst 
dr hab. Jacka Nawrockiego z  Uniwersytetu 
Rolniczego. 

Top Agrar Polska Bydło 1.07.2012 r. 
Okres okołoporodowy: wyzwanie dla 

żywieniowca

Zmagania o  dobre zdrowie i  wysoką wydaj-
ność krów trze ba podjąć u  schyłku lakta-
cji. Błędy popełnione w okresie zasuszenia są 
praktycznie nie do naprawienia. Tekst prof. 
Zygmunta M. Kowalskiego z UR w Krakowie. 

Rolnik Dzierżawca 1.07.2012 r. 
Nasz człowiek w EFSA

Przemysł Spożywczy 1.07.2012 r. 
Tadeusz Wijaszka w zarządzie EFSA

Dr hab. Tadeusz Wijaszka, prof. UR został 
członkiem zarządu Rady Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). Jest on jedynym Polakiem w  sied-
mioosobowym zarządzie tej instytucji. 

Przemysł Fermentacyjny 

i Owocowo-Warzywny 1.07.2012 r. 
Doskonalenie jakości żywności z owoców, 

warzyw i grzybów

Konferencja jest organizowana co roku 
w innym ośrodku naukowym w Polsce. W tym 
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roku rolę gospo darza pełniła Katedra Surow-
ców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
UR w Krakowie przy współudziale Oddziału 
Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tech-
nologów Żywności oraz macierzyste go 
Wydziału Technologii Żywności. 

Piekarstwo 1.07.2012 r. 
Składniki funkcjonalne w diecie człowieka

W  efekcie nieodpowiedniego odżywiania 
ponad 1/3 ludności w Polsce cierpi na scho-
rzenia dietozależne, a  w  strukturze zgonów 
przeważa umieralność na choroby układu 
krążenia i  nowotwory. Tekst dr hab. inż. 
Lesława Juszczaka z Katedry Analizy i Oceny 
Jakości Żywności UR w Krakowie. 

Piekarstwo 1.07.2012 r. 
Pieczywo pszenne z dodatkiem błonnika, 

wypieczone technologią odroczonego wypieku

Produkty zbożowe, w tym pieczywo, należą 
do podstawowych artykułów żywnościowych 
i znajdują się na dole pira midy żywieniowej, 
co oznacza, że powinny być spożywane w naj-
większych ilościach i najczęściej w ciągu dnia. 
Tekst dr inż. Barbary Borczak, prof. dr hab. 
Elżbiety Sikory, dr inż. Joanny Kapusty-Duch 
z Katedry Żywienia Człowieka oraz prof. dr 
hab. inż. Marka Sikory z Katedry Technologii 
Węglowodanów – Wydział Technologii Żyw-
ności, UR w Krakowie. 

Piekarstwo 1.07.2012 r. 
Wartość przemiałowa i technologiczna pszenicy

Pszenica pochodzi z  południowo-zachod-
niej i środkowej Azji. Wyróżnia się około 20 
jej gatunków. Jest jednym z najstarszych zbóż 
chlebowych i uprawia się ją co najmniej od 6 
tysięcy lat. Zajmuje pierwsze miejsce w świa-
towej produkcji zbóż. Tekst dr inż. Pauliny 
Wrony, dr hab. inż. Barbary Krzysztofi k, prof. 
UR, z Instytutu Eksploatacji Maszyn, Insty-
tut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Proce-
sów Produkcyjnych z UR w Krakowie. 

Nowości Gastronomiczne 1.07.2012 r. 
Olimp w ekologicznym biurowcu

Grupa Gastromall błyska wicznie rozwija 
sieć z je dzeniem na wagę pod marką Olimp. 

Już jesienią tego roku powstanie kolejna 
restauracja własna w ramach tej sieci. Tech-
nolodzy o  wieloletnim doświadczeniu 
w opracowywa niu zdrowego i dietetycznego 
jedzenia (w  tym bezgluteno wego) przez 
dwa lata współ pracowali w  tym celu m. in 
z naukowcami z Katedry Technologii Węglo-
wodanów i Katedry Żywienia Człowieka UR 
w Krakowie. 

Agro Serwis 1.07.2012 r. 
Centrum Edukacji Gleboznawczej

Na Uniwersy tecie Rolniczym w  Krakowie 
powstało Centrum Edukacji Glebo znawczej. 
To jedyna taka placówka w Polsce i najnowo-
cześniejsza w  Europie – zapewniają władze 
uczelni. 

Metro Warszawa 2.07.2012 r. 
Gdzie się uczyć ekologii? 

Ochronę środowiska można stu diować na 
największych uczelniach w kraju, ale już np. 
oceanografi ę – tyl ko w  Gdańsku. Na UR 
w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
oferuje naukę na kierunku ochrona środowi-
ska rolniczego; studia I i II stopnia. 

Gazeta Jędrzejowska 4.07.2012 r. 
Goście z USA

19 gości USA, ze stanu In diana, przyjechało 
do Sobkowa. Przywitali ich: Krystyna Idzik 
– wójt gminy Sobków, Józef Pijas – przewod-
niczący Rady Gminy, prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Wiech – entomolog z UR w Krakowie 
oraz Stanisław Osowski – dyrektor gimna-
zjum w Sobkowie. 

Życie na Gorąco 5.07.2012 r. 
Ogrodoterapia dla wszystkich

W  Polsce hortiterapia dopiero „przeciera 
szlaki”. W  marcu br. w  Krakowie odbyła 
się pierw sza konferencja naukowa zorgani-
zowana przez UR i  Ogród Botaniczny UJ, 
poświę cona wykorzystaniu roślin, ogrod-
nictwa i przestrzeni ogrodu w lecze niu, tera-
pii i rehabilitacji dzieci i dorosłych. Cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem lekarzy 
i  terapeu tów. Na krakowskim Uniwersyte-
cie Rolniczym w zeszłym roku akade mickim 

wprowadzono naukę hortiterapii, która ma 
wykształcić pierw szych specjalistów w  tej 
dziedzinie. 

Polska Gazeta Krakowska 7.07.2012 r. 
Memoriał dla drobnych rolników

Zielony Sztandar 29.07.2012 r. 
W Krakowie dyskutowano o wpływie WPR na 

małe gospodarstwa rolne

W  Małopolsce jest najwięcej rozdrob-
nionych gospodarstw rolnych. Efektywność 
produkcji w małych gospodarstwach polega 
zarówno na scalaniu gruntów, jak i na two-
rzeniu warunków sprzy jających wielofunk-
cyjnemu roz wojowi wsi. Od 50 lat sprzyja 
temu Wspólna Polityka Rolna, ofi cjalnie 
zapoczątko wana w  Europie Zachodniej 
w  1962  r. i  rozszerzana z  czasem na nowe 
kraje członkowskie UE. Właśnie tej proble-
matyce po święcono międzynarodową kon-
ferencję, której głównym or ganizatorem był 
UR w Krakowie. 

Gazeta Wyborcza 10.07.2012 r. 
Uczelnie ogłaszają listy przejętych na studia

Nasze Miasto Kraków 16.07.2012 r. 
Już nie marzą o psychologii

Dziennik Polski 20.07.2012 r. 
Każdy chce być lekarzem

Rejestracja na studia stacjonarne na więk-
szości krakowskich uczelni publicznych jest 
już zakończona. Na Uniwersytecie Rolni-
czym reje strację zamknięto w ubiegły piątek. 
Komisja rekrutacyjna rozpoczęła roz dzielanie 
ponad 2,5 tys. miejsc na stu diach stacjonar-
nych I  stopnia i  ponad 1,5 tys. II stopnia. 
Chęć studiowania na tej uczelni zgłosiło ok. 
7 tys. osób. 
Wiemy, jakie kierunki cieszą się popularnoś-
cią. Na UR kandydaci wybierali naj chętniej 
weterynarię (16 os./miejsce) i  dietetykę 
(14 os./miejsce). 

Dziennik Polski 16.07.2012 r. 
Na barszcz nie ma mocnych

Małopolskie gminy od lat prze grywają walkę 
z  niebezpiecz ną rośliną, barszczem Sosnow-
skiego. Wciąż sieje on postrach na brzegach 
jezior, przydroż nych nieużytkach, a  nawet 
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pry watnych działkach. W naj bliższym czasie 
planowane jest spotkanie reprezentantów Uni-
wersytetu Rolniczego z  wójtem gminy Zie-
lonki w celu wypra cowania kierunku dalszego 
działania i przeciwdziałania problemowi. 

Polska Gazeta Krakowska 24.07.2012 r. 
Jerzy Gadzina został nowym nadleśniczym

Nowy nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice jest 
absolwentem Wydziału Leśnego Akademii 
Rolniczej w  Krakowie. Karierę zawodową 
rozpoczął w listopadzie 1985 r. w Nadleśni-
ctwie Nawojowa, gdzie od 2001 r. do chwili 
powołania go na nowe stanowisko, był 
za trudniony na stanowisku leśni czego leśni-
ctwa Kotów. 

Warzywa 1.08.2012 r. 
Mączniaki w natarciu

Plantacje warzyw korzeniowych narażone są 
na porażenie, głównie przez mączniaka praw-
dziwego, które objawia się nalo tem po obu 
stronach liści. Może również wystąpić mącz-
niak rzekomy baldaszkowatych charaktery-
zujący się nalotem na dolnej stronie blaszki 
liściowej. Tekst dr Jacek Nawrocki, z  UR 
w Krakowie. 

Sad Nowoczesny 1.08.2012 r. 
Uniwersytecka winnica w Krakowie

Moda na polskie winnice zawitała również na 
uczelnie. Jedną z  nich jest winnica „Garlicki 
Lamus” założona na UR w Krakowie, w 2007 r. 
w Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowa-
nej. Rozmowa z dr inż. Moniką Bieniasz oraz 
dr. inż. Maciejem Gąstołem z Katedry Sadow-
nictwa i Pszczelnictwa UR w Krakowie. 

Owoce Warzywa Kwiaty 1.08.2012 r. 
Energooszczędnie w tunelach

Nowoczesne typy tuneli, zwłaszcza zbloko-
wanych, są zwykle w pełni zautomatyzowane, 
co wpływa na wysokość produkcji. W prost-
szych, nieogrzewanych konstrukcjach prob-
lem ograniczania strat ciepła jest jednak 
równie ważny i  decy dujący o  opłacalności 
upraw. Tekst dr hab. inż. Piotr Siwek UR 
w Krakowie. 

Owoce Warzywa Kwiaty 1.08.2012 r. 
Jak racjonalnie gospodarować energią? 

Owoce Warzywa Kwiaty 1.09.2012 r. 
Nowoczesne tunele

Na wybór źródła ciepła do ogrzewania szklarni 
czy tunelu foliowego wpływa wiele czynni-

ków, m.in. za pewnienie ciągłości dostawy 
paliwa, infrastruktura grzewcza obiektu, czy 
też możliwość zagospodarowa nia dwutlenku 
węgla do dokarmiania roślin. Koszty ogrze-
wania są znaczącą pozycją nie tylko w Polsce. 
W rozmowie prof. dr hab. inż. Sławomir Kur-
paska z  UR w  Krakowie wskazał, że koszty 
ogrzewania wynoszą od 40 (nowe obiekty, 
pokryte osłoną o  zwiększonej izolacyjności) 
do 60 proc. wszystkich kosztów operacyjnych. 
Podobny tematycznie tekst sygnował dr hab. 
inż. Piotr Siwek z UR w Krakowie. 

Cukiernictwo 1.08.2012 r. 
Miód i jego składniki bioaktywne

Spożywanie miodu przyczynia się do zwiększo-
nej odporności orga nizmu i wzbogacenia diety 
w  wiele cennych składników bioaktywnych. 
Jego systematyczne spożywanie stanowi dosko-
nałą formę do starczania łatwo przyswajal-
nych cukrów, wita min, kwasów organicznych 
oraz innych substancji aktywnych biologicz-
nie. Miód odtruwa organizm, wyraźnie popra-
wia metabolizm przemiany węglowodano wej. 
Można go zaliczyć do żywności minimalnie 
przetworzonej oraz funkcjonalnej. Tekst dr inż. 
Lesław Juszczak z UR w Krakowie. 
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Gazeta Wyborcza 6.08.2012 r. 
Wybrano Harnasia 2012 roku

Polska Gazeta Krakowska 7.08.2012 r. 
Górale wybrali harnasia roku

Dziennik Polski 7.08.2012 r. 
Harnaś roku już wybrany

Tygodnik Podhalański 9.08.2012 r. 
Idź, równoj świat

Mateusz Buła z Łopusznej został wybrany na 
Harnasia roku 2012. W  Białce Tatrzańskiej 
w  konkursie o  ten zaszczytny tytuł rywali-
zowało pięciu kandydatów z Podhala. Nowo 
wybrany Harnaś Mateusz Buła, będzie przez 
cały rok reprezentował Podhale na róż nych 
imprezach kulturalnych w kra ju. Ma 22 lata 
i  jest studentem Uni wersytetu Rolniczego 
w Krakowie. 

Polska Gazeta Krakowska 13.08.2012r. 
Historia ultranowoczesna

Realizowane z  udziałem środków unijnych 
innowa cje w Małopolsce to aż 1270 projek-
tów, które uzyskały dofi nansowanie w ramach 
pro gramu Innowacyjna Gospodar ka. Działać 
w nich będą naukowcy z obszarów biotech-
nologii, bioinżynierii, rolnictwa, produk-
cji żywności, ochrony środowiska, nowych 

wyrobów i  technik me dycznych. Fundusze 
unijne przezna czane są oczywiście także na 
pro jekty i  inwestycje naukowo-badawcze. 
Jednym z  nich jest Ma łopolskie Centrum 
Biotechnologii (MCB), którego powstanie to 
wy nik współpracy UJ i UR w Krakowie. Jest 
ono jednym z  najnowocześniejszych ośrod-
ków badawczych w kraju. 

Tygodnik Podhalański 16.08.2012 r. 
Koń to nie parowóz

Metro Warszawa 24.08.2012 r. 
Woźnice kontra kierowcy pod Wawelem

Gazeta Wyborcza 24.08.2012 r. 
Konie vs. elektryczne wózki

Postoje dla dorożek poza Rynkiem to roz-
wiązanie tymczasowe, tylko do koń ca roku, 
jednak to powoduje spory z  kierowcami 
meleksów. – Mamy wyniki badań z Uniwer-
sytetu Rolnicze go, z których wynika, że koniom 
od upa łów nic się nie dzieje. W przyszłym ro ku 
chcemy, by specjalne urządzenie mierzyło wil-
gotność powietrza i  tem peraturę i dopiero ten 
wynik zdecydu je czy konie mogą stać na słońcu 
na Ryn ku Głównym czy nie – mówi Krzysztof 
Kwiatkowski, prezes stowarzyszenia krakow-
skich dorożkarzy. 

Słowo Podlasia 21.08.2012 r. 
Najsłodsza roślina świata rośnie w Łosicach

Od jedenastu lat Grzegorz Wasiluk uprawia 
w Łosicach stewię. Plantator stale współpra-
cuje z doktorantami UR w Krakowie i ucho-
dzi za eksperta w dziedzinie uprawy stewii. 

Wiadomości Świętokrzyskie 27.08.2012 r. 
W służbie na rzecz rolników

Gazeta Ostrowiecka 27.08.2012 r. 
Rozmowa z Alicją Frejlich 

Alicja Frejlich jest przewodniczącą Komi-
sji Rolnic twa, Ochrony Środowiska, Dróg 
i  Transportu Rady Powiatu Opatow skiego, 
absolwentką Akademii Rolniczej w  Kra-
kowie, od 30 lat pracującą w  Powiatowym 
Zespole Doradczym w Opatowie. 

Dziennik Polski 28.08.2012 r. 
Oświecona osobowość

W  roku Hugona Kołłątaja, Muze um UJ 
wspólnie z  UR w  Krakowie, przypomina 
postać wybitnego oświeceniowego myśliciela. 
Znamy go jako polityka, publicystę zaanga-
żowanego przede wszyst kim w sprawy nauki, 
oświaty i wy chowania, reformatora polskiego 
szkolnictwa, a  także autora prac poruszają-
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cych sprawy społeczne i  władzy państwo-
wej, które były podstawą Konstytucji 3 Maja. 
Wystawa urządzona została w  Collegium 
Maius. 

Polska Gazeta Krakowska 30.08.2012 r. 
Patrzę na gminę jak na duże, rozwijające się 

gospodarstwo

O  sądeckim zagłębiu owocowym, pracy 
samorządowca i  zadaniach, które trzeba 
wykonać dla ludzi, opowiada wójt gminy 
Łącko Janusz Klaga, absolwent wydziału 
techniki i  energetyki rolnictwa Akademii 
Rolniczej w Krakowie. 

Warzywa 1.09.2012 r. 
O chorobach i szkodnikach brokułów 

w Kiermusach

Podczas seminarium dla producentów 
warzyw do przetwórstwa, zorganizowa-
nego w  Kiermusach, zagadnienia dotyczące 
głównych chorób i  szkodników brokułów 
oraz możliwości ich zwalczania opowiadali 
naukowcy z UR w Krakowie prof. dr hab. inż. 
Sta nisław Mazur i dr hab. inż. Edward Kuni-
cki, prof. UR. 

Logistyka a Jakość 1.09.2012 r. 
Chłodnia to nie sanatorium

Celem przechowywania owoców w obniżo-
nej temperaturze jest dostarczenie na rynek 
przez możliwie jak naj dłuższy czas owoców 
w  pełni zdrowych i  zachowujących cechy 
świeżości. Praktyczne rady na ten temat 
zawiera tekst dr. hab. inż. Jan Skrzyńskiego, 
prof. UR w Krakowie

Gazeta Wyborcza 3.09.2012 r. 
W sam raz na start

Członkostwo w Akademickich Inkubatorach 
Przedsiębiorczości oznacza korzyści z  włas-
nej działalności gospodarczej bez wszystkich 
kosztów, które zwykle wiążą się z jej rejestra-
cją i  prowadzeniem. AIP ma swoje krakow-
skie biura na: Uniwersytecie Ekonomicznym, 
Rolniczym, a  także w  Akademii Krakow-
skiej oraz Wyższej Szkole Europejskiej. Łącz-
nie w ramach Inkubatora działa w Krakowie 
ok. 150 fi rm. 

Polska Gazeta Krakowska 9.09.2012 r. 
Nietoperze i jazda na rowerze to jego pasja

Gorliczanin – Wojciech Gubała – 
zawodnik Klubu Kolarskiego Grupetto 
Gorlice pokonał niezwykle trudny ultra-
maraton kolarski Bałtyk-Bieszczady Tour 
2012. Wyścig odbywał się non-stop 24 
godziny na dobę. Wojtek jest absolwentem 
gorlickiego Kromera, po matu rze wybrał 
biotechnologię na UR w Krakowie. Rowe-
rowa pasja jest w pewnym sensie związana 
z pracą zawodową. Jest bowiem chiropter-
logiem i na co dzień zajmuje się badaniami 
z za kresu ekologii nietoperzy i ich występo-
waniem w Karpatach. 

Myśl Polska 9.09.2012
Więcej władzy dla dzielnic Krakowa 

Rozmowa Jakubem Koskiem, przewod-
niczącym Rady i  Zarządu Dzielnicy IV 
Prądnik Biały w  Krakowie, absolwentem 
Wydziału Biologii i  Hodowli Zwie rząt na 
UR w  Krakowie, który ponadto studiował 
na UJ, UEK i PK. 

Polska Gazeta Krakowska 9.09.2012 r. 
Studia podyplomowe pozwolą na podniesienie 

kwalifikacji

Śmiało można powiedzieć, że Polska jest 
krajem ludzi uczą cych się. Od kilku lat 
systematycznie rośnie liczba osób podej-
mujących studia podyplomowe. Uniwersy-
tet Rolniczy w  Krako wie prowadzi studia 
podyplo mowe na wielu wydziałach. Do 
najpopularniejszych kie runków należą: 
Florystyka, Za rządzanie jakością w  prze-
myśle spożywczym, Międzyuczelniane stu-
dia podyplomowe te renów zieleni, Jakość 
żywności i systemy jej gwarantowania. Stu-
dia trwają z reguły 2-3 se mestry. Rekrutacja 
odbywa się dwa razy w  roku, w  zależności 
od kierunku. 

Gazeta Wyborcza 13.09.2012 r. 
Nowatorski Kraków

W Krakowie prym w nowych unika towych 
kierunkach studiów, wiodą, Po litechnika, 
która ma najwięcej kierun ków zamawia-
nych ze wszystkich uczel ni w całym kraju, 

AGH (III miej sce w  Polsce), ale też UJ, 
Uniwer sytet Pedagogiczny i  Uniwersy-
tet Rol niczy. W Małopolsce można będzie 
w nowym roku akademickim studio wać na 
14 kierunkach zamawianych – to najlepszy 
wynik w kraju. 

Cogito 13.09.2012 r. 
Weterynaria

Studia z medycyny weterynaryjnej oferuje 
kilka szkół wyższych w Polsce, a wśród nich 
na pierwszy plan wysu wają się: SGGW 
w  Warszawie, Uniwersytet Rolniczy 
w  Kra kowie, Uniwersytety Przyrodnicze 
w Lublinie, Poznaniu i we Wrocławiu, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w  Olszty-
nie. Taką możliwość posiada także UJ, 
dzięki utworzonemu w tym roku wspólnie 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, 
Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej. 

Tygodnik Rolniczy 14.09.2012 r. 
Warzywne szaleństwo

W czasie Dni Pola w Konotopach, u prof. 
dr. hab. inż. Kazimierza Wiecha z  UR 
w Krakowie, można było zaczerpnąć infor-
macji w  kwestii szkodników. W  tema-
cie produkcji ekolo gicznej doradzała dr 
Irena Babik z  Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach. 

Polska Gazeta Krakowska 19.09.2012 r. 
Bo belfer musi eksperymentować

Do eksperymentowania na lekcjach fizyki, 
che mii i  przyrody inspi rowali nauczy-
cieli z  gimnazjów w  Libiążu wykładowcy 
z  katedry Chemii i  Fizyki Wydziału Rol-
niczo-Ekonomicznego UR w  Krako-
wie – dr hab. Andrzej Danel i  dr Paweł 
Szlachcic. 

Idziemy 23.09.2012 r. 
Dotyk nieba

W  Chorzowie powstaje kolejny ogród 
biblijny. Inicjatorką ich tworzenia jest dr 
inż. Zofi a Włodarczyk z  UR w  Krakowie. 
Dzięki ścisłej selekcji roślin ogród pomaga 
w popularyza cji tekstu biblijnego. 
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Dziennik Polski 27.09.2012 r. 
Naukowa gorączka nocy, czyli jabłka, CERN 

i wahadło

Dziennik Polski 29.09.2012 r. 
Piątkowa noc pełna naukowych atrakcji

Zorganizowana po raz szósty Małopolska Noc 
Naukowców przyciągnęła wczoraj tłumy pub-
liczności. Przygotowano bogaty pro gram wyda-
rzeń. Pracownicy UR w Krakowie częstowali 
jabłkami ze swoje go sadu doświadczalnego, 
zaprezentowali również jak z  trawy powstaje 
mleko i jak opiekować się świnką morską. 

Top Agrar Polska Bydło 1.10.2012 r. 
Mikotoksyny szkodzą zdrowiu krów! 

Pasze są w coraz większym stopniu skażone 
mikotoksynami, co powoduje m.in. gorszą 
płodność, obniżoną wydajność mleczną oraz 
zaburzenia w rozwoju cieląt. O wpływie tok-
syn na opłacalność produkcji wołowej infor-
muje prof. dr. hab. inż. Zygmunt M. Kowalski 
z UR w Krakowie. 

Sad Nowoczesny 1.10.2012 r. 
Europejskie Święto Jabłka

Święto to promu je region, jako zagłębie sadow-
nicze świętokrzyskiego. Jednym z  jego punk-
tów jest seminarium sadownicze, na którym 
omawiane są najważniejsze za gadnienia zwią-
zane z  uprawą jabłoni i  gruszy. Prof. dr hab. 
Marek Grabowski z UR w Krakowie przypo-
mniał o jednej z najgroźniejszych chorób – par-
chu jabłoni, radził też, jak zmniejszyć ryzyko 
niepowodzeń w ochro nie przed parchem. 

Polska Gazeta Krakowska 1.10.2012 r. 
Szkoły wyższe szukają dziś studentów za 

granicami kraju

Szkolnictwo akademickie w  Polsce przeżywa 
trudny okres. Niż demografi czny, którego skutki 
będziemy w  Polsce od czuwać do roku 2025, 
w  wielu przypadkach powoduje bardzo duży 
spadek liczby studentów. Tekst zawiera także 
wypowiedź JM prof. dr. hab. inż. Włodzimierza 
Sady – Rektora Uniwersytetu Rolniczego, który 
stwierdza, że Uniwersytet nie odczuwa niżu tak 
silnie, jednak władze muszą dzia łać wyprzedza-
jąco i aktywnie poszerzać swoją ofertę i poszuki-
wać studentów z za granicy. 

Polska Gazeta Krakowska 1.10.2012 r. 
Poczet rektorów największych uczelni Krakowa 

i Małopolski

Notatka o JM prof. dr. hab. inż. Włodzimie-
rzu Sady – Rektorze Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, w zestawieniu z pozostałymi rek-
torami wyższych uczelni. 

Dziennik Polski 4.10.2012 r. 
Jagiellońska uczelnia rolna

Opublikowany został wywiad z JM prof. dr. 
hab. inż. Włodzimierzem Sady – Rektorem 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który 
dotyczył otwarcia wspólnie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, kierunku weterynaria, reformy 
szkolnictwa wyższego oraz strategii rozwoju 
uczelni, która ma na celu, w oparciu o powo-
łane konwenty, lepsze dostosowanie procesu 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Dziennik Polski 5.10.2012 r. 
Nowy rok studentów weterynarii

58 osób rozpoczęło studia na prowadzonym 
przez Uniwersytet Jagielloński i Uni wersytet 
Rolniczy kierunku Weteryna ria. W  Colle-
gium Maius UJ Rektor Uniwersytetu Rol-
niczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 
przypomniał, że starania o uruchomienie stu-
diów weterynaryjnych w  Krako wie trwały 
od lat. Wcześniej studia takie były prowa-
dzone w  War szawie, Wrocławiu, Lublinie, 
Ol sztynie i  Poznaniu. Podczas rekrutacji 
o  jedno miejsce ubiegało się blisko 16 kan-
dydatów. Studia trwają 11 semestrów. Za 
kilka lat zapleczem dla kie runku weteryna-
ria będą wspól ne międzyuczelniane jedno-
stki: Uniwersyteckie Centrum Medy cyny 
Weterynaryjnej i  Ekspery mentalnej, które 
ma być wybu dowane do końca 2013 r. na kra-
kowskich Bielanach oraz Cen trum Medycyny 
Weterynaryjnej Małych i  Dużych Zwie-
rząt, któ re powinno powstać na przeło mie 
2017/2018 w Rząsce. 

Zielony Sztandar 8.10.2012 r. 
Andrzej Kosiniak-Kamysz nadal prezesem PSL 

w Małopolsce

6 października w  Krakowie odbył się IV 
Zjazd Dele gatów PSL. Pre zesem został 

wy brany dotychczasowy prezes Andrzej 
Kosiniak-Kamysz, który objął tę funkcję dwa 
lata temu po śmierci Wiesława Wody, który 
zgi nął w katastrofi e smoleńskiej. 

Dziennik Polski 9.10.2012 r. 
Cały tydzień dla innowacji

Dziennik Polski 12.10.2012 r. 
Modne dachy nad Krakowem

Do piątku od bywać się będzie Małopolski 
Fe stiwal Innowacji. Festiwal otworzyła kon-
ferencja Innowacje – niezbędny czynnik nowo-
czesnej architek tury gospodarczej. W  tym 
roku zdobywcą pierwszej nagrody został 
dok torant Marcin Piechota z Instytutu Far-
makologii Polskiej Akademii Nauk w  Kra-
kowie. Drugie miejsce zdobył Piotr Habel 
dok torant AGH. Trzecią nagrodę otrzymała 
doktorantka UR w  Krakowie Jolanta Maj-
cher-Łoś. Zaproponowała ona po łączenie 
technologii projektowania i  wykonawstwa 
tzw. zielo nych dachów wraz z  wykorzy-
staniem systemu naturalnych fi l trów i  sor-
bentów umożliwiają cych uzdatnianie 
i gromadzenie wody pitnej i użytkowej z wód 
opadowych. Na łamach Dziennika Polskiego 
ukazał się wywiad z naszą laureatką. 

Echo dnia 12.10.2012 r. 
Szlakiem pysznego wina

Turyści coraz częściej przyjeżdżają w okolice 
Sandomierza, aby od począć w cieniu winoro-
śli, podpatrzeć, jak się ją uprawia i jak wygląda 
zbiór owoców, wreszcie, by napić się dobrego 
wi na. Przybywa ta kże gospo darstw, a uprawa 
winorośli i sztuka winiarska przeżywają rene-
sans. Można się o tym przekonać po dróżując 
Sandomierskim Szlakiem Winiarskim. 
W  piwniczce Marcelego Małkiewicza leża-
kują butel ki białego, czerwonego i róż owego 
wina. Rolnik skończył stu dia na UR w Kra-
kowie, na wydzia le ogrodniczym. Wiedzę 
uzu pełniał na szkoleniach i  spo tkaniach. 
Obecnie jest na III roku studiów doktoran-
ckich, na których zajmuje się winiarstwem. 

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska
Rzecznik prasowy UR

dr Szymon Sikorski



Pamiątkowe zdjęcie uczestników inauguracji kierunku Weterynaria na dziedzińcu Collegium Maius

W imieniu wszystkich uczestników inauguracji JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 

składa serdeczne podziękowania sponsorom, którzy okazali swoją hojność:

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013




