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Nowoczesna gospodarka, chcąc sprostać 
wysokim wymaganiom globalnej konku-
rencji, musi szybko wdrażać nowoczesne 
technologie i  pomysły naukowe. Z  kolei 
uczelnie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, 
powinny mieć informacje od pracodawców 
w jakich kierunkach kształcić studentów. Jest 
to szczególnie ważne w  sytuacji, gdy okres 
studiów trwa 7 lub 10 semestrów. Znoweli-
zowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 
wielokrotnie wskazuje, że w  publicznej 
uczelni, obok senatu, może działać konwent. 
W jego skład mogą wchodzić w szczególności 
przedstawiciele: organów państwowych, 
organów samorządu terytorialnego i zawodo-
wego, instytucji i  stowarzyszeń naukowych, 
zawodowych, organizacji pracodawców oraz 
organizacji samorządu gospodarczego, przed-
siębiorców i instytucji fi nansowych.

Celem powołania i  działalności kon-
wentu jest jeszcze ściślejsza współpraca 
i  wymiana informacji między wiodącymi 
ośrodkami naukowymi, a kluczowymi sekto-
rami gospodarki. Te innowacyjne działania 
wpisują się nie tylko w szersze wykorzystanie 
zdobyczy nauki, lecz także w ścisłe włączenie 
polskiej gospodarki w globalny obieg wiedzy, 
warunkujący bezpieczny i trwały rozwój.

26 października 2012 r., Senat UR pod-
jął uchwałę o  powołaniu Konwentu Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie na kadencję 2012-2016. Do 
prac w jego składzie zostali zaproszeni przed-
stawiciele władz wojewódzkich – z czterech 
województw, pracodawcy i  przedstawiciele 
rynków fi nansowych. Skład prezentujemy 
w ramce pod tekstem.

W środę 19 grudnia w Dworku UR, przy 
ul. Balickiej odbyło się pierwsze spotkanie 

Konwentu. – Nasza Uczelnia – powiedział na 
początku spotkania JM Rektor Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady – jest wiodącym ośrodkiem 
akademickim w  południowej Polsce, a  prowa-

dzone badania o profi lu inżynieryjno-technicz-
nym i  ekonomicznych, szczególnie w  takich 
sferach jak leśnictwo, gospodarka przestrzenna, 
inżynieria środowiska, odnawialne źródła ener-
gii, ale także technologia żywności, hodowla 

Konwent Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 19 grudnia 2012 r.

Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji, rektora Uniwersytetu Rolniczego w latach 2005-2012

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady w czasie prezentacji 
historii Uczelni 



5

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

zwierząt, weterynaria i ogrodnictwo, wpisują się 
w budowanie nowoczesnego rolnictwa, stanowią-
cego najważniejszą gałąź gospodarki.

Po części ofi cjalnej uczestnicy przystą-
pili do wyboru przewodniczącego, którym 
został Marek Sowa – marszałek wojewódz-
twa małopolskiego, zaś wiceprzewodniczą-
cym Konwentu został wybrany Wojciech 
Kozak – wicemarszałek województwa mało-
polskiego. Krótką rozmowę z nim prezentu-
jemy w dalszej części materiału.

Zebrani wysłuchali prezentacji doty-
czących historii i  potencjału naszej Uczelni, 
przygotowanych przez Kolegium Retorskie. 
Ustalono również, że do czasu kolejnego wal-
nego spotkania na kontakt mailowy będą prze-
syłane konkretne propozycje prac mających na 
celu ściślejsze powiązanie nauki z praktyką.

KONWENT 
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

NA KADENCJĘ 2012-2016 
TWORZĄ:

• Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 
– Rektor Uniwersytetu Rolniczego

• Marek Sowa – przewodniczący
• Wojciech Kozak – wiceprzewodniczący
• Bogusław Berka
• Zbigniew Bodzioch
• Ryszard Czaicki
• Dariusz Czech
• Stanisław Dąbrowa
• Krzysztof Grzegorzek
• Adam Jarubas
• Mirosław Karapyta
• Zbigniew Klimowicz
• Zdzisław Kulpa
• Jerzy Marciniak
• Krzysztof Maurer
• Krzysztof Mościcki
• Dorota Niedziela
• Marcin Polak
• Paweł Ptasznik
• Antoni Rączka
• Mariusz Sikora
• Jan Waga
• Janusz Związek
• Janusz Żmija

Przygotujmy absolwentów 
do pracy na wolnym rynku 
– mówi Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa 
małopolskiego

Panie Marszałku, został Pan jedno-
głośnie wybrany na wiceprzewodniczą-
cego Konwentu. Jakie nadzieje wiąże Pan 
z faktem jego powołania?

Jest mi niezmiernie miło, że mogłem 
w  imieniu marszałka Marka Sowy pro-
wadzić pierwsze posiedzenie Konwentu. 
Wybór tego zacnego gremium traktuję 
jako poważne wyzwanie, któremu wspól-
nie z  pewnością sprostamy. Należy pod-
kreślić, że decyzja władz Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie o  powołaniu 
tego zespołu jest przełomowa, gdyż jest to 
pierwsza uczelnia w  regionie, która pod-
jęła decyzję o  takiej współpracy z  prak-
tykami. Uważam, że głównym celem 
Konwentu jest przygotowanie absol-
wentów do poważnego kroku, jakim jest 
samodzielna praca zawodowa na wolnym 
rynku. Do tego zadania należy przygoto-
wywać studentów już na samym początku 
studiów. Do Konwentu zostali zaproszeni 
zarówno przedstawiciele świata nauki, 
polityki, biznesu, finansów, co więcej 
wszyscy oni mają ogromne doświadcze-
nie praktyczne, które wnoszą do naszych 
prac. Powołanie Konwentu wpisuje się 
w aktualną sytuację gospodarczą w regio-
nie skupiającym cztery województwa: 
małopolskie, podkarpackie, śląskie i  świę-
tokrzyskie. Widzimy, że zapotrzebowanie 
na absolwentów nowoczesnych kierunków 
rolniczych jest bardzo duże, zaś Uniwer-
sytet Rolniczy dysponujący silną kadrą 
naukową i  stale modernizowaną bazą 
dydaktyczną, jest wiodącym ośrodkiem 
naukowym w regionie Polski południowej.

W czasie obrad zaproponował Pan powo-
łanie komisji, jakie zadania mają one 
realizować?

Konwent jest bardzo liczny, tworzą go 24 
osoby i  dlatego uważam, by zdynamizować 
jego prace, koniecznym jest powołanie komi-
sji lub grup, które w mniejszym gronie będą 
mogły wypracowywać konkretne rozwiąza-
nia. Jako pierwszą zaproponowałem Komi-
sję ds. Promocji Nowych Kierunków Uczelni 
– to jest podstawowe działanie na tym etapie 
prac. Utworzony zostanie specjalny kontakt 
elektroniczny, na który, jestem przekonany, 
będą spływać kolejne pomysły. Pragnę pod-
kreślić, że już w  czasie dzisiejszego spotka-
nia pojawiła się cenna propozycja współpracy, 
polegającej na fundowaniu stypendiów dla 

Wojciech Kozak – wicemarszałek 
województwa małopolskiego
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studentów Uniwersytetu, wykonujących 
prace dyplomowe pod konkretne potrzeby 
pracodawcy. Ta komisja powinna zatem 
informować środowisko biznesu o  kierun-
kach, w których kształci się studentów, z kolei 
biznes będzie miał możliwość łatwiejszej 
współpracy z  Uczelnią. To jedno z  działań, 
które można określić mianem innowacji 
w kształceniu.

Często można usłyszeć, że głównym man-
kamentem blokującym innowacyjność stu-
dentów jest brak wsparcia fi nansowego?

Finanse stanowią pewną barierę, lecz 
znacznie większym kłopotem jest brak wie-
dzy studentów na temat zakresu działania 
organów samorządowych, do których można 
zwracać się o pomoc i wsparcie pochodzące 
z  funduszy unijnych. Jest to tym bardziej 
istotne, że nowe kierunki programowania na 
lata 2014-2020 są ściśle związane z absorpcją 
środków unijnych.

Jakie główne zadanie widzi Pan dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego?

Myślę, że doskonałym pomysłem, który 
zgłoszę marszałkowi Markowi Sowie, będzie 
objęcie patronatem kilku kierunków kształ-
cenia. Nasza pomoc miałaby charakter kom-
pleksowy – od pomocy fi nansowej, przez 
doradztwo w  kierunku absorpcji środków 
unijnych, po organizację wyjazdów do regio-
nów, z którymi nasz urząd współpracuje.

Jaki kierunek, oprócz Weterynarii, znaj-
duje się na liście patronatów?

Weterynaria jest istotnie bardzo ważna, 
zwłaszcza w  aspekcie bezpieczeństwa żyw-
ności i  z  tego powodu od samego początku 
znajduje się na liście priorytetów. Drugim 
kierunkiem mogącym liczyć na nasz patro-
nat jest Architektura Krajobrazu. Wynika to 
z  dziedzictwa kulturowego Małopolski, ale 
także z  silnego rozwoju bazy agroturystycz-
nej, która staje się bardzo ważną gałęzią regio-
nalnej gospodarki.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Jak zaznaczyliśmy w  październikowym 
numerze Biuletynu Informacyjnego w  tym 
numerze zamieszczamy informację z uroczy-
stego pożegnania pracowników Uniwer-
sytetu, którzy przeszli na emeryturę. 
Tradycyjnie na tę wyjątkową uroczystość 
zostali zaproszeni dziekani, prodziekani 
i kierownicy, by wspólnie z władzami rektor-
skimi podziękować pracownikom za wielo-
letni wkład pracy. To spotkanie na trwałe 
wpisało się w tradycję naszej Uczelni i zawsze 

upływa z  miłej i  rodzinnej atmosferze. Jak 
zaznaczyła prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego dr hab. Barbara Ścigalska, prof. 
UR tradycja tych spotkań sięga czasów prof. 
dr. hab. Zbigniewa Ślipka, Rektora Uczelni 
w  latach 1999-2005, przy czym wówczas 
spotkanie to ograniczało się wyłącznie do 
pracowników naukowych. Dopiero prof. dr 
hab. inż. Janusz Żmija jako Rektor Uczelni 
poszerzył to grono o pracowników technicz-
nych i administracyjnych.

Pożegnanie emerytów
Kraków, 19 października 2012 r.

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wita dostojnych gości

Podziękowania dla prof. dr. hab. inż. Zenona Pijanowskiego – Prorektora ds. Organizacji 
Uczelni i Współpracy z Gospodarką w latach 2005-2012 
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– Bardzo mi miło gościć państwa w  Sali 
Senackiej w tej uroczystej chwili – powiedział 
witając zebranych JM Rektor Uniwersy-
tetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady. – Wszyscy państwo przez wiele lat 
poświęcaliście swój czas i swój zapał dla naszej 
Uczelni. Chcę w tym miejscu serdecznie podzię-
kować zarówno pracownikom naukowym, 
jak i pracownikom technicznym i administra-
cji za przyjęcie zaproszenia, a  nade wszystko 
za pracę. Przejście w stan spoczynku, nie koń-
czy jednak naszych kontaktów. Będziemy 
wdzięczni, gdy będzie nas Państwo odwiedzać 
przy okazji świąt Uczelni, ale i  bez wielkich 
okazji, z  potrzeby serca. Proszę pozwolić, że 
na koniec złożę życzenia wszelkiej pomyślności, 
a nade wszystko zdrowia, koniecznego do reali-
zacji wszystkich tych planów, które założyliście 
sobie na czas odpoczynku – zakończył Rektor.

Podziękowania złożył także prof. dr hab. 
inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Orga-
nizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką.

Po wręczeniu pamiątkowych adre-
sów, głos zabrali dziekani prof. dr hab. inż. 
Andrzej Lepiarczyk – dziekan Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab. 
inż. Stanisław Orzeł – dziekan Wydziału 
Leśnego, prof. dr hab. inż. Czesław Klo-
cek – dziekan Wydziału Hodowli i  Biolo-
gii Zwierząt, prof. dr hab. inż. Stanisław 
Mazur – dziekan Wydziału Ogrodniczego, 
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska 
– dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Juli-
szewski – dyrektor Instytutu Eksploatacji 
Maszyn, Ergonomii i  Procesów Produkcyj-
nych, prof. dr hab. Teresa Fortuna – dzie-
kan Wydziału Technologii Żywności, dr hab. 
Krzysztof Michalec – z Katedry Użytkowa-
nia Lasu i Drewna (Wydział Leśny), prezen-
tując w kilku słowach sylwetki pracowników 
swoich Wydziałów i wspominając jak ważną 
kwestią jest doskonała atmosfera pracy, którą 
współtworzyli emerytowani pracownicy. 
Podkreślano także zasługi na polu edukacji 
nowej kadry badawczej, która w  przyszłości 
zapewni ciągłość rozwoju naszej Uczelni.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Pieśń Gaude Mater Polonia w  wykonaniu 
Chóru Męskiego Środowiska Akademickiego 
Krakowa AGRICOLA rozpoczęła kolejną – 
trzecią już inaugurację roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwer-
sytecie Rolniczym w  Krakowie. W  obec-
ności zaproszonych gości oraz ponad 200 
słuchaczy UTW nowy rok studiów otworzył 
JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady, życząc wszystkim zebranym satys-
fakcji i radości ze studiowania, które „nigdy 
się nie kończy”. Dotychczasowe dokonania 
UTW opisał jego kierownik prof. dr hab. 
Kazimierz Wiech, który podkreślił przywią-
zanie słuchaczy do uczelni, która udzieliła im 
gościny, oraz wzrost aktywności i  mnogość 
własnych inicjatyw wśród studentów UTW. 
JM Rektor UR wręczył indeksy nowo przy-
jętym studentom, a  w  imieniu osób, które 
podjęły studia w  poprzednich latach prze-
mówił i  powitał nowych, „senior wśród 
seniorów” Józef Pabian. Znajome wszystkim 
tony Gaudeamus Igitur były zwieńczeniem tej 
części uroczystości.

Tegoroczny wykład inauguracyjny Japo-
nia okiem ogrodnika wygłosił dr hab. Piotr 
Muras, prof. UR, którego słowa ilustrowane 
kolorowymi fotografiami stworzyły nie-
zwykły nastrój wprowadzając słuchających 
w świat japońskich pałaców, ogrodów, baśni 
i  wierzeń przeplatanych własnymi refl ek-
sjami i  komentarzami dotyczącymi zagad-
nień z  zakresu ogrodnictwa, architektury 
i historii sztuki.

Na zakończenie uroczystości chór 
„AGRICOLA” odśpiewał dwie pieśni: zade-
dykowaną kobietom Kołysankę, oraz mającą 
dodać siły, energii i  odwagi studiującym, 
dynamiczny i pełen werwy utwór Na bój.

Ostatnim punktem programu było spot-
kanie towarzyskie, na które zaprosił JM 
Rektor UR, podczas którego, przy kawie, 
herbacie i szarlotce, była okazja do rozmów, 
zawierania znajomości i  wymiany zdań na 
temat rozpoczętego kolejnego cyklu studiów.

Opracowanie: 
p rof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Inauguracja roku 
akademickiego dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kraków, 17 października 2012 r.
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Mołdawia jest niewielkim krajem 
(powierzchnia około 40 tys. km2), który 
podejmuje starania związane z  akcesją do 
Unii Europejskiej. Jest to jeden z  biedniej-
szych krajów Europy, w  którym rolniczo 
użytkowane jest około 66 proc. powierzchni. 
Uprawia się tam głównie: pszenicę, kuku-
rydzę, jęczmień, winorośl, słonecznik, buraki 
cukrowe, tytoń, rośliny oleiste. Gospodarka 
oparta jest w  główniej mierze na imporcie. 
Droga do integracji z UE wymaga szybkich 
i  sprawdzonych rozwiązań mających dosto-
sować gospodarkę do realiów europejskich. 
To główne powody, dla których na szeroką 
skalę prowadzone są aktualnie konsul-
tacje i  spotkania przedstawicieli Mołdawii 
w krajami UE.

PIERWSZE KONTAKTY

Od 31 marca do 4 kwietnia 2012 r. w Repub-
lice Mołdawii przebywała delegacja samo-
rządu małopolskiego, w  której uczestniczyli 
przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie i  Małopolskiego Oddziału 

Doradztwa Rolniczego. W  delegacji udział 
wzięli: Jacek Soska wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Małopolskiego, prof. 
dr hab. inż. Zenon Pijanowski – ówczesny 
Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współ-
pracy z Gospodarką, Piotr Sendor z Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz Damian Będkowski z  Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej Urzędu 
Marszałkowskiego. W  czasie spotkania 
w  Uniwersytecie Rolniczym w  Kiszynio-
wie, strukturę i  działalność Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie przedstawił prof. 
Zenon Pijanowski. Zaprosił również 
delegację Uniwersytetu z  Kiszyniowa do 
Krakowa i wyraził otwartość na współpracę 
we wszystkich dziedzinach nauki związanej 
z rozwojem obszarów wiejskich i kierunkami 
studiów, które istnieją w  UR w  Krakowie. 
Zaproponowano także wstępną wymianę 
młodzieży akademickiej.

W dniach 10-15 listopada miała miejsce 
rewizyta ośmioosobowej mołdawskiej delega-
cji w Krakowie. W jej składzie byli pracownicy 
Uniwersytetu Rolniczego w  Kiszyniowie, 

przedstawiciele Agencji Interwencji i  Płat-
ności Rolniczych, Instytutu Ogrodnictwa 
i  Przemysłu Spożywczego, Departamentu 
Nauki, Oświaty i  Doradztwa Rolniczego 
MRiPS, Instytutu Produkcji Roślinnej oraz 
przedstawiciel UE i  ONZ przy Ministrze 
Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Repub-
liki Mołdawskiej. Tak liczna delegacja najle-
piej potwierdza dużą wagę jaką nasi goście 
przykładają do wymiany doświadczeń.

NASI GOŚCIE

Uniwersytet Rolniczy w Kiszyniowie, jedyna 
rolnicza uczelnia w  Mołdawii, został powo-
łany w 1933 r. Aktualnie na 8 wydziałach 21 
specjalnościach (odpowiednikach naszych 
kierunków) studiuje około 5 tys. studentów. 
W najlepszym okresie studiowało tam około 
9 tys. studentów. W tej uczelni zatrudnionych 
jest około 300 wykładowców. Uczelnia ta przy-
gotowuje się aktualnie do reformy systemu 
organizacyjnego. Docelowo w  pionie Mini-
sterstwa Rolnictwa ma być skoncentrowana 
cała edukacja branżowa, począwszy od szkół 
średnich na uniwersytecie kończąc. Ponieważ 
w Mołdawii trwa aktualnie dyskusja nad orga-
nizacją edukacji akademickiej i  dostosowa-
niem tych przepisów do wymogów unijnych, 
nasze doświadczenia są bardzo cenne.

PREZENTACJA UCZELNI

W  czasie wizyty w  Uniwersytecie Rolni-
czym, 13 listopada, goście zapoznali się 
zarówno z historią naszej Uczelni, jak i orga-
nizacją procesu dydaktycznego i  obowią-
zującym systemem współpracy środowiska 
naukowego z gospodarką. Po tej części, którą 

Parafowanie porozumienia 
z Uniwersytetem Rolniczym w Kiszyniowie
Kraków, 14 listopada 2012 r.
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prowadzili JM Rektor prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady, dr hab. Jerzy Skrzy-
szewski – przewodniczący Senackiej Komi-
sji Dydaktycznej, dr hab. inż. Józef Kania, 
prof. UR z  Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego oraz dr inż. Krzysztof Klęczar 
z  Centrum Transferu Technologii, nastą-
piła sesja poświęcona prezentacji modelu 
wymiany doświadczeń między Uniwersyte-
tem Rolniczym, a Małopolską Izbą Rolniczą 
i  największą w  Polsce firmą drobiarską 
CEDROB S.A. Ten panel prowadzili mgr 
inż. Ryszard Czaicki i  dr inż. Zdzisław 
Kulpa, a stanowił on doskonałe uzupełnienie 
części poświęconej zagadnieniom teoretycz-
nym. Jednak w zgodnej ocenie naszych gości 
wszystkie tematy były równie ważne.

Następnie cała delegacja zwiedziła 
Wydział Technologii Żywności i  Małopol-
skie Centrum Atestacji Żywności. Wybór 
wydziału wynikał z faktu toczącej się w Kiszy-
niowie dyskusji o  przeniesieniu Wydziału 
Technologii Żywności z Politechniki na Uni-
wersytet Rolniczy.

SZKOLENIE KADRY I POROZUMIENIE

Nasi goście słuchali rad Jacka Soski, który 
wskazywał na konieczność szybkiego szkole-
nia kadr wyspecjalizowanych w  pozyskiwa-
niu funduszy unijnych. Jak podkreślił prof. dr 
hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. 
Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospo-
darką, nasza Uczelnia przygotowuje już spe-
cjalny projekt realizowany pod patronatem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, prze-
widujący współpracę doradczo-naukową 
z ośrodkami naukowymi w Mołdawii. Prace 
te koordynują dr hab. inż. Józef Kania, prof. 
UR i dr inż. Krzysztof Klęczar.

14 listopada w  imieniu Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie dokumenty o współ-
pracy, wymianie studentów i  pracowników 
naukowych z  Uniwersytetem Rolniczym 
w  Kiszyniowie parafował dr hab. inż. Syl-
wester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i Studenckich.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Wspomnienie o zmarłych

Mgr inż. 
Grzegorz 
Brągiel 
(1962-2012)

21 listopada 2012 roku w  Szpitalu im. 
Stefana Żeromskiego w  Krakowie zmarł 
dr  inż. Włodzimierz Sawicki – starszy 
wykładowca w  Katedrze Geodezji Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. Był on cenionym, wieloletnim 
dydaktykiem, prowadzącym zajęcia głównie 
z  zakresu geodezyjnych pomiarów szczegó-
łowych, geodezji inżynieryjnej, pomiarów 
realizacyjnych i obsługi inwestycji.

Włodzimierz Sawicki urodził się 
22 lutego 1948 r. w  Jędrzejowie. Tam też 
ukończył Szkołę Podstawową oraz Liceum 
Ogólnokształcące. Po maturze, w  1967 r., 
rozpoczął studia na Wydziale Melioracji 
Wodnych z Oddziałem Geodezji Urządzeń 

Dr inż. 
Włodzimierz 
Sawicki 
(1948-2012)

Urodził się 13 marca 1962 r. w  Krakowie. 
Był absolwentem Wydziału Rolniczego 
Akademii Rolniczej, gdzie w  1987 r. 
uzyskał stopień mgr inż. w  specjalności 
fizjologia roślin. W  roku 1990 podjął 
pracę na Akademii Rolniczej w  Zakła-
dzie Kształcenia Praktycznego (obecnie 
Biuro Karier i  Kształcenia Praktycznego), 
gdzie zajmował się organizacją programo-
wych praktyk studenckich, a  od kwietnia 
2011 roku przygotowaniem materiałów do 
procedur zamówień publicznych w  Dziale 
Aparatury Naukowo-Dydaktycznej. Zmarł 
tragicznie 9 listopada 2012 r.

Opracowanie: inż. Janina Gronek



10

Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w  Kra-
kowie, które ukończył w 1972 r., uzyskując 
tytuł magistra inżyniera geodezji urządzeń 
rolnych. Przez rok był zatrudniony w Kiele-
ckim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mier-
niczym w  Kielcach, realizując geodezyjną 
obsługę inwestycji w  Cementowni Mało-
goszcz oraz na Centralnej Magistrali Kolejo-
wej. W 1973 r. rozpoczął pracę w Instytucie 
Geodezji Akademii Rolniczej w  Krakowie 
na stanowisku asystenta, a rok później awan-
sował na stanowisko starszego asystenta. 
Na swojego mistrza i  mentora naukowego 
wybrał prof. dr. hab. inż. Czesława Kamelę 
z  Politechniki Warszawskiej, pod protek-
cją którego, w  roku 1989, obronił pracę 
doktorską Zagadnienia dokładnościowe 
niezależnych, podwójnych łańcuchów mikro-
triangulateracji i  mikrotrilateracji (dowol-
nego kształtu) z wykorzystaniem najnowszych 
środków technicznych. Po uzyskaniu stop-
nia naukowego doktora został adiunktem, 
a następnie w 2003 r. przeszedł na stanowi-
sko starszego wykładowcy w Katedrze Geo-
dezji Akademii Rolniczej w Krakowie.

Swoje zainteresowania naukowe z zakresu 
analizy osnów geodezyjnych, geodezji inży-
nieryjnej oraz roli i  zastosowania geodezji 
w  architekturze i  archeologii zaprezentował 
w około 40 publikacjach i w wielu nieopub-
likowanych opracowaniach naukowych. 

W latach 1986-1997 uczestniczył w pracach 
badawczych prowadzonych przez pracowni-
ków Akademii Górniczo-Hutniczej w  Kra-
kowie i Politechniki Warszawskiej. W 1990 r. 
uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresach: 
1  –  geodezyjne pomiary sytuacyjno-wyso-
kościowe, realizacyjne i  inwentaryzacyjne, 
2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji, 
co umożliwiło Mu wykonywanie wielu prac 
geodezyjnych.

Dr inż. Włodzimierz Sawicki prowadził 
zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia oraz 
ćwiczenia terenowe) z przedmiotów: geodezja 
I, geodezja II, geodezja inżynieryjna, pomiary 
przemieszczeń, instrumentoznawstwo geode-
zyjne, inżynieria ogrodnicza. Jego ogromną 
wiedzę i  umiejętności zawodowe doceniali 
współpracownicy i  studenci. Był nauczycie-
lem bardzo wymagającym, a zarazem wyrozu-
miałym i troskliwym w sprawach studenckich.

Doktor Włodzimierz Sawicki był eru-
dytą, miał szerokie zainteresowania humani-
styczne i  artystyczne. Swoje talenty wyrażał 
w  wielu oryginalnych pracach malarskich, 
w  tym szczególnie w  portretach nauczy-
cieli, przyjaciół i  brata. Cechowała Go nie-
tuzinkowa postawa patriotyczna. Posiadał 
wyraziste i  mocno ukształtowane poglądy 
polityczne, które przysparzały Mu niemało 
kłopotów. Był człowiekiem niezwykle uczu-

ciowym i  wrażliwym na problemy innych 
ludzi. Borykał się z  wieloma trudnościami 
osobistymi i  dramatycznymi przeżyciami. 
Tuż przed maturą przeżył pierwszą ogromną 
tragedię, kiedy to nagle zmarła Jego mama. 
Ogromnym ciosem, z  którego nie otrząsnął 
się już do końca swojego życia, była dla Niego 
nagła śmierć brata – Jacka.

Od wielu lat przewlekle chorował i cier-
piał, toteż we wrześniu 2012 r. poprosił 
o urlop zdrowotny. Wszyscy, którzy Go znali 
wierzyli, że odzyska siły witalne i polepszy się 
Jego zdrowie na tyle, że w najbliższym, letnim 
semestrze powróci do pracy w Uczelni. Wia-
domość o  Jego śmierci była dla wszystkich 
zaskakująca i została przyjęta z niedowierza-
niem. W ostatniej ziemskiej drodze Włodzi-
mierzowi Sawickiemu towarzyszyło bardzo 
wiele osób, w tym krewni, dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Geodezji – prof. dr 
hab. Krzysztof Ostrowski, przedstawiciele 
Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału 
Biologii Zwierząt, studenci, współpracow-
nicy z Katedry Geodezji Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie, przyjaciele, koledzy ze 
studiów, sąsiedzi i znajomi. Spoczął w rodzin-
nym grobowcu na Cmentarzu rzymskokato-
lickim oo. Cystersów przy ul. Konarskiego 
w Jędrzejowie.

Cześć Jego pamięci!

Opracowanie:  dr inż. Barbara Marczewska

Dr inż. Włodzimierz Sawicki
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R ektor poinformował, że 24 października br. odbyło się posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Podczas posiedzenia:
 • powołano Komitet Sterujący Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego na kadencję 2012-2016, gdzie przedstawicielem naszej Uczelni będzie 

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 • powołano Radę Użytkowników Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie w kadencji 2012-2016; reprezentantem Uczelni będzie prof. dr hab. Marek Ptak.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
 • zatrudnienie prof. dr hab. Elżbiety B oligłowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego,
 • przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Eleny Horskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania i Marketingu 

w Agrobiznesie,
 • zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Gondka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej,
 • przedłużenie zatrudnienia dr hab. Barbary Krzysztofi k, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Inżynierii 

Produkcji Rolno-Spożywczej w Instytucie Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych.

Senat powołał komisje senackie na kadencję 2012-2016:

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 
w dniu 26 października 2012 r.

1. SENACKA KOMISJA 

ORGANIZACYJNO-STATUTOWA

Prof. dr hab. Jarosław Frączek 
– przewodniczący,

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś 
– Prorektor ds. Organizacji Uczelni 
i Współpracy z Gospodarką,

Prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur (WR-E),
Prof. dr hab. Wojciech Ząbecki (WL),
Prof. dr hab. Józef Bieniek (WHiBZ),
Prof. dr hab. Jan Pawełek (WIŚiG),
Dr hab. Agnieszka Sękara (WO),
Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski (WIPiE),
Prof. dr hab. Genowefa Bonczar (WTŻ),
Mgr Halina Uznańska (Dział Spraw 

Pracowniczych i Socjalnych),
Mgr inż. Krzysztof Ziółkowski (Kanclerz),
Krzysztof Pikul (URSS),
Z głosem doradczym:
Dr hab. Barbara Krzysztofi k, prof. UR (ZNP),
Dr inż. Elżbieta Młynarczyk (NSZZ 

„Solidarność”).

2. SENACKA KOMISJA DS. NAUKI 

I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Prof. dr hab. Marcin Rapacz 
– przewodniczący,

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

Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur 
(WR-E),

Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski (WL),
Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski 

(WHiBZ),
Dr hab. inż. Bogusław Michalec, prof. UR 

(WIŚiG),
Dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (WO),
Dr hab. inż. Tomasz Głąb (WIPiE),
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła 

(WTŻ),
Z głosem doradczym:
Dr hab. Andrzej Danel (ZNP),
Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz 

(NSZZ „Solidarność”).

3. SENACKA KOMISJA DS. DYDAKTYCZNYCH 

I STUDENCKICH

Dr hab. Jerzy Skrzyszewski – 
przewodniczący,

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 
– Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich,

Prof. dr hab. Bogdan Kulig (WR-E),
Dr hab. Andrzej Krasnodębski (WR-E),
Dr hab. Jan Banaś (WL),
Dr hab. Andrzej Sechman, prof. UR (WHiBZ),
Dr hab. Bogusław Michalec, prof. UR 

(WIŚiG),
Dr Andrzej Kwinta (WIŚiG),
Dr hab. Leszek Książek (WIŚiG),
Dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz 

(WO),
Dr hab. Paweł Kiełbasa (WIPiE),
Dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz 

(WTŻ),
Dr hab. Jacek Domagała, prof. UR (B-SM),
Dr hab. Piotr Muras, prof. UR (AK-SM),
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Dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. UR 
(UCMW UJ-UR),

Mgr Janusz Zachara (SWF),
Mgr Stefan Załucki (SJO),
Maciej Gliniak (URSS),
Grzegorz Szymlak (URSS),
Marta Garai (URSS),
Dawid Pasieka (URSS),
Tadeusz Grabowski (SD),
Z głosem doradczym:
Dr inż. Beata Grygierzec (ZNP),
Dr Lucylla Rutkowska (NSZZ 

„Solidarność”).

4. SENACKA KOMISJA DS. BUDŻETU 

I GOSPODARKI MAJĄTKOWEJ

Prof. dr hab. Wiesław Musiał – 
przewodniczący,

Dr hab. inż. Jerzy Cieślik (WR-E),
Dr hab. Paweł Tylek (WL),
Dr hab. Piotr Micek (WHiBZ),
Prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski (WIŚiG),
Dr hab. Rafał Barański (WO),
Dr hab. Michał Cupiał, prof. UR (WIPiE),
Prof. dr hab. inż. Mirosław Grzesik (WTŻ),
Mgr Jan Przeniosło (Kwestor),
Mgr inż. Krzysztof Ziółkowski (Kanclerz),
Mgr Magdalena Bialik (Z-ca Kanclerza),
Anna Orlof (URSS),
Z głosem doradczym:
Dr hab. Łukasz Popławski (ZNP),
Dr inż. Piotr Wężyk (NSZZ „Solidarność”).

5. SENACKA KOMISJA DS. INWESTYCJI 

I REMONTÓW

Prof. dr hab. Jan Pawełek – przewodniczący,
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima (WR-E),
Dr inż. Tomasz Wanic (WL),
Prof. dr hab. inż. Jan Pyś (WHiBZ),
Dr inż. Zbigniew Siejka (WIŚiG),

Prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula (WO),
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski 

(WIPiE),
Dr hab. inż. Lesław Juszczak (WTŻ),
Mgr inż. Krzysztof Ziółkowski (Kanclerz),
Magdalena Kowacka (URSS),
Z głosem doradczym:
Dr inż. Włodzimierz Miernik (NSZZ 

„Solidarność”),
Inż. Kazimierz Młyński (ZNP).

6. SENACKA KOMISJA DS. OCENY KADR

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka 
– przewodniczący,

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś 
– Prorektor ds. Organizacji Uczelni 
i Współpracy z Gospodarką,

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa (WR-E),
Dr hab. inż. Hanna Stępniewska (WL),
Prof. dr hab. Mirosława 

Sokołowska-Mikołajczyk (WHiBZ),
Prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal 

(WIŚiG),
Prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska 

(WO),
Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski 

(WIPiE),
Dr hab. Renata Kostogrys (WTŻ),
Dr inż. Zbigniew Siejka (WIŚiG) 

– przedstawiciel niesamodzielnych 
nauczycieli akademickich,

Mgr inż. Bożena Firek (WTŻ) 
– przedstawiciel pracowników 
niebędących nauczycielami 
akademickimi,

Mgr Halina Uznańska (Dział Spraw 
Pracowniczych i Socjalnych),

Z głosem doradczym:
Dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR 

(ZNP),
Dr inż. Józef Barszcz (NSZZ „Solidarność”).

7. SENACKA KOMISJA DS. ANALIZ I ODWOŁAŃ

Prof. dr hab. Stanisław Brożek – 
przewodniczący,

Dr hab. Andrzej Para (WR-E),
Dr inż. Zofi a Kmiecik-Kiszka (WR-E),
Dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR 

(WHiBZ),
Dr hab. inż. Józef Hemik (WIŚiG),
Prof. dr hab. Zbigniew Burgieł (WO),
Dr hab. Zygmunt Sobol (WIPiE),
Prof. dr hab. inż. Marek Sikora (WTŻ),
Z głosem doradczym:
Dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR (ZNP),
Dr hab. inż. Urszula Kaczor (NSZZ 

„Solidarność”).

8. SENACKA KOMISJA DS. SOCJALNYCH

Dr inż. Piotr Kacorzyk – przewodniczący,
Dr inż. Władysława Morzyniec – 

wiceprzewodnicząca,
Dr inż. Zofi a Kmiecik-Kiszka (WR-E),
Dr inż. Katarzyna Znój (WR-E),
Inż. Regina Głowacka (WL),
Mgr inż. Dominika Ledwich (WL),
Mgr inż. Maria Kwaśniewska (WHiBZ),
Dr inż. Piotr Niedbała (WHiBZ),
Mgr inż. Ewa Zagrodzka (WIŚiG),
Dr inż. Agnieszka Lis-Krzyścin (WO),
Dr hab. inż. Barbara Krzysztofi k, prof. UR 

(WIPiE),
Krzysztof Górka (WIPiE),
Mgr inż. Radosława Skoczeń-Słupska 

(WTŻ),
Mgr inż. Renata Sabat (WTŻ),
Mgr Halina Uznańska (Dział Spraw 

Pracowniczych i Socjalnych),
Mgr Maciej Oleksiak (Kwestura),
Z głosem doradczym:
Dr inż. Jan Kołodziej (ZNP),
Dr Piotr Strzetelski (NSZZ „Solidarność”).

Senat powołał Konwent na czas kadencji 2012-2016.
Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację dotyczącą:

 • realizacji planu rzeczowo-fi nansowego Uczelni za okres 9 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.
 • planu rzeczowo-fi nansowego na rok 2012 dla kierunku Weterynaria

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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W 2013 r. nasza Uczelnia będzie przeżywała 
Jubileusz 60-lecia działalności. To piękny 
fragment historii, który pisany codziennie 
nieco umyka nam wszystkim.

Dlatego postanowiliśmy w  Biuletynie 
Informacyjnym stworzyć specjalną sekcję 
„Jubileusz Uczelni”, w której chcemy zamiesz-
czać informacje związane z  historią naszej 
Alma Mater. Mogą to być wspomnienia, zdję-
cia archiwalne lub krótkie ciekawostki zwią-
zane z czasem, który tak szybko mija.

Każda taka informacja ma ogromną war-
tość, gdyż stanowi zapis wydarzeń widzia-
nych oczami konkretnej osoby. To właśnie 
z  tego powodu jest ona jedyna w  swoim 
rodzaju i niepowtarzalna.

Jubileusz to także okazja pokazania 
naszym Studentom z jak wspaniałych korzeni 
i tradycji wyrasta dzisiejszy Uniwersytet Rol-
niczy i  jak wielkim zobowiązaniem dla nas 
wszystkich jest troska o jego przyszłość.

Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu 
z nami.

Szymon Sikorski – redaktor naczelny

Jubileusz
Uczelni

Komitet Organizacyjny 
Obchodów 60-lecia 
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 21 grudnia 2012 r.

W związku z przypadającym w 2013 r. Jubi-
leuszem 60-lecia działalności Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie (1953-2013), powo-
łany został specjalny Komitet Organizacyjny, 
złożony z  pracowników naukowych i  admi-
nistracyjnych oraz przedstawicieli studentów 
(skład Komitetu prezentujemy w ramce pod 
tekstem). Na pierwszym spotkaniu, które 
odbyło się 26 października 2012 r. przewod-
niczącym został wybrany prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Juliszewski – dyrektor Instytutu 

Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów 
Produkcyjnych.

Celem czterech dotychczasowych spot-
kań, które miały miejsce 26 października, 
23 listopada, 30 listopada i  21 grudnia, 
było wypracowanie spójnej koncepcji pro-
gramu Jubileuszu, zarówno na poziomie 
centralnym jak i wydziałowym. Przewodnią 
myślą obchodów będzie połączenie tradycji 
z nowoczesnością, czyli prezentacja Uniwer-
sytetu Rolniczego, jako wiodącego ośrodka 

Prace Komitetu Organizacyjnego
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badań w  zakresie nauk rolniczych. Przyjęto 
skład Komitetu Honorowego, wstępny pro-
jekt pamiątkowego medalu oraz ramowy 
plan obchodów uwzgledniający także liczne 
konferencje naukowe i  wystawę ukazującą 
historię Uczelni. Przyjęto również koncepcję 
specjalnej identyfi kacji grafi cznej. Logo jubi-
leuszu opracowała dr Barbara Widłak z ASP 
w Krakowie – prezentujemy je Państwu.

Centralnym punktem uroczystości będzie 
międzynarodowa konferencja naukowa, połą-
czona z prezentacją postaci profesora Tadeu-
sza Wojtaszka – Rektora ówczesnej Akademii 
Rolniczej w Krakowie, planowana na 18 paź-
dziernika 2013 r. W obchody bardzo mocno 
zaangażowali się również studenci, którzy pla-
nują organizację wielu imprez kulturalnych, 
w  tym oczywiście Juwenaliów pod kątem 
przyszłorocznego Jubileuszu.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 60-LECIA 
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE 

TWORZĄ:

• prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski (WIPiE) – przewodniczący

• prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

• prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur – prodziekan ds. Nauki (WR-E)

• dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski – prodziekan ds. Nauki i Rozwoju (WL)

• prof. dr hab. inż. Józef Bieniek (WHiBZ)

• prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (WIŚiG)

• dr hab. inż. Dariusz Grzebelus – prodziekan ds. Nauki i Współpracy (WO)

• dr hab. inż. Ryszard Macura (WTŻ)

• dr Bożena Pietrzyk – dyrektor Biblioteka Głównej

• mgr Jan Przeniosło – kwestor UR

• Anna Orlof – przewodnicząca URSS

• mgr inż. Ewelina Korbut (BRKNiWG)

• mgr inż. Izabella Majewska – rzecznik prasowy UR, (BIiP)

• mgr Paulina Czuryłowska (BIiP)

• mgr inż. Joanna Roczniewska (BIiP)

• dr Szymon Sikorski – redaktor Biuletynu Informacyjnego

Collegium Godlewskiego wczoraj i dziś
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W  wyniku wyborów, po raz pierwszy 
w  historii, nowym prezydentem Międzyna-
rodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej 
i  Biosystemowej został prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Juliszewski, dyrektor Instytutu 
Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów 
Produkcyjnych, na Wydziale Inżynierii 
Produkcji i Energetyki.

UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Tadeusz Juliszewski urodził się 17 listopada 
1951 r. w Wolbromiu koło Olkusza. W 1975 
r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym 
w  Akademii Rolniczej w  Krakowie ze spe-
cjalnością ekonomika i organizacja rolnictwa. 
Pracę doktorską Mikroklimat typowych kabin 
ciągników i  samobieżnych maszyn rolniczych 
jako element fi zycznego środowiska pracy ope-
ratora przedłożył pod opiekę naukową prof. 
dr. hab. inż. Piotra Zalewskiego i  obronił 
na Wydziale Rolniczym AR. Habilitował się 
w  1996 r. na podstawie rozprawy Badania 
zmienności drgań mechanicznych i  poziomu 
dźwięku jako ergonomicznych parametrów 
ciągników rolniczych. W  2005 r. uzyskał 
nominację profesorską.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski od 
1975 r. jest pracownikiem Akademii Rolniczej, 
ale także był wykładowcą ergonomii na Aka-
demii Sztuk Pięknych i Politechnice Krakow-
skiej. Pełnił funkcje prodziekana i  dziekana 
Wydziału Inżynierii Produkcji i  Energetyki. 
W  latach 1999-2001 pełnił funkcję prezy-
denta CIOSTA (Commission Internationale 
de l’Organisation Scientifi que du Travail en 

Agriculture). Natomiast w latach 2002-2006 
był przewodniczącym V  Sekcji CIGR 
(Management, Ergonomics and System Engi-
neering). Był także przewodniczącym Komi-
tetu Ergonomii przy IV Wydziale Polskiej 
Akademii Nauk. Od 2011 r. jest dyrektorem 
Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii 
i Procesów Produkcyjnych.

Jego zainteresowania badawcze skupiają 
się wokół ergonomii w odniesieniu do tech-
niki rolniczej, produkcji i  przetwarzania 
surowców pochodzenia biologicznego w bio-
paliwa oraz eksploatacji maszyn.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

CIGR
Commission Internationale du Génie Rural 
(Komisja do spraw Rolnictwa i Inżynierii 
Rolniczej) to międzynarodowa, pozarządo-
wa organizacja, w skład której wchodzi 
sieć Regionalnych i Krajowych Ośrodków 
Inżynierii Rolniczej, zrzeszających prywatne 
i publiczne podmioty oraz osoby fizyczne.

CIGR był utworzony przez Constituent As-
sembly w czasie pierwszego Międzynaro-
dowego Kongresu Inżynierii Rolniczej, który 
odbył się w Liege w Belgii w 1930 r.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski 
– prezydentem CIGR
(Commission Internationale du Génie Rural) 
International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
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Rozwój obszarów wiejskich poprzez szerokie 
instrumenty wsparcia Unii Europejskiej 
w  coraz większym stopniu wpływa na prze-
miany strukturalne obszarów pozamiejskich. 
Przemiany te determinowane są przez nowe 
inwestycje w  rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej oraz na terenie wiejskich jednostek 
osadniczych, co często nieodwracalnie zmienia 
krajobraz wiejski. Właśnie tej problematyce 
poświęcone było międzynarodowe seminarium 
połączone z warsztatami terenowymi, zorgani-
zowane w dniach 29-31 października 2012 r., 
przez Katedrę Geodezji Rolnej, Katastru 
i Fotogrametrii (KGRKiF) UR w Krakowie. 
W spotkaniu tym udział wzięła liczna grupa 

studentów oraz profesorowie z Uniwersytetu 
Rolniczego w Wiedniu, Uniwersytetu Corvi-
niusa w Budapeszcie, Narodowej Politechniki 
Lwowskiej oraz gospodarza – Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.

Seminarium zorganizowane zostało 
w  związku z  projektem Valorisation and 
Sustainable Development of Cultural Landsca-
pes using Innovative Participation and Visuali-
sation Techniques (VITAL LANDSCAPES), 
prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska i Geodezji w ramach programu CEN-
TRAL EUROPE, przy wsparciu fi nansowym 
Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego RP.

Seminarium otworzył dr hab. inż. Stani-
sław Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki 
i  Współpracy Międzynarodowej. Następ-
nie głos zabrał prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Ostrowski – dziekan Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji (WIŚiG) oraz dr inż. 
Andrzej Kwinta – prodziekan WIŚiG ds. Stu-
diów Stacjonarnych na Kierunkach: Geodezja 
i Kartografi a oraz Gospodarka Przestrzenna.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pierwszą sesję plenarną, 29 października 
2012 r., wypełniły referaty przedstawi-
cieli Uniwersytetu Rolniczego w  Wiedniu 

Międzynarodowe seminarium 
dla ekspertów i st udentów 
„Rozwój obszarów wiejskich a kształtowanie 
i ochrona krajobrazów kulturowych”
Kraków-Jordanów, 29-31 października 2012 r.

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – 
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej 
otwiera konferencję Sesja plenarna. W pierwszym rzędzie delegacja z Ukrainy (w głębi zdjęcia) i delegacja z Austrii (bliżej)
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(Instytut Planowania Przestrzennego i Roz-
woju Obszarów Wiejskich), które wygło-
sili prof. dr Walter Seher, prof. dr Gernot 
Stöglehner oraz Georg Neugebauer. Doty-
czyły one innowacyjnych działań związanych 
z aktywizacją społeczności lokalnych i techni-
kami wizualizacji, ze szczególnym naciskiem 
na opracowanie analiz dotyczących sposo-
bów łączenia rozwoju regionalnego z proce-
sami wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej UE 
i  Agendy 21, w  harmonii z  ochroną krajo-
brazu kulturowego.
W  drugiej sesji plenarnej zaprezentowane 
zostały referaty przedstawicieli Uniwersy-
tetu Corviniusa w  Budapeszcie (Instytut 
Planowania Krajobrazu i  Rozwoju Regio-
nalnego), które wygłosili Sándor Jombach, 
Áron Szabó, Tádé Dániel Tóth oraz stu-
denci II stopnia. Dotyczyły one nowoczes-
nych metod wdrażania Agendy 21 w rozwoju 
obszarów wiejskich za pomocą innowacyj-
nych metod wizualizacji przemian krajo-
brazu w środowisku Google Earth.

Trzecia sesja plenarna poświęcona była na 
referaty przedstawicieli Narodowej Politech-
niki Lwowskiej (Instytut Geodezji), które 
wygłosili dr Bogdan Palyanytsya oraz stu-
denci II stopnia. Dotyczyły one zastosowania 
nowoczesnych metod geodezyjnych i karto-
grafi cznych w rozwoju regionalnym.

Pierwszy dzień obrad zamknęła sesja ple-
narna, wypełniona referatami przedstawi-

cieli Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, 
którą rozpoczął dr hab. inż. Wojciech Prze-
gon, prof. UR – kierownik Studiów Mię-
dzywydziałowych Architektura Krajobrazu. 
Następnie referat wygłosili prof. dr hab. inż. 
Urszula Litwin – kierownik KGRKiF oraz 
dr inż. Jacek M. Pijanowski – pracownik tej 
Katedry. W podsumowaniu pierwszego dnia 
dr inż. Andrzej Kwinta – prodziekan WIŚiG 
zaproponował, aby seminarium stało się 
początkiem aktywnej współpracy wszystkich 
czterech uczelni, np. w  formie cyklicznych 
corocznych spotkań. Ponadto poruszył kwe-
stię współpracy w ramach wspólnych projek-
tów badawczo-wdrożeniowych oraz wymian 
pracowników i studentów.

ZAJĘCIA TERENOWE

Podczas drugiego dnia seminarium, 30 paź-
dziernika 2012 r. przed południem, odbyła 
się sesja tematyczna dotycząca instrumen-
tów rozwoju obszarów wiejskich w  Polsce 
i  w  Austrii, w  kontekście Wspólnej Polityki 
Rolnej UE oraz Agendy 21. Referaty wygło-
sili: prof. Gernot Stöglehner (Organizacja 
rozwoju obszarów wiejskich w  Austrii), prof. 
Walter Seher (Unijna polityka rozwoju obsza-
rów wiejskich) oraz dr inż. Jacek M. Pija-
nowski (Urządzenia rolne jako centralny 
instrument rozwoju obszarów wiejskich). Nato-
miast po południu odbyły się warsztaty tere-

nowe w gminie Jordanów, które prowadzili dr 
inż. Jacek M. Pijanowski oraz dr inż. Jaro-
sław Taszakowski z KGRKiF. Ich organizacja 
możliwa była dzięki wsparciu Macieja Anto-
siewicza – dyrektora Krakowskiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

NOWE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Trzeci dzień seminarium, 31 października 
2012 r., stanowiły wspólne ćwiczenia stu-
dentów z  Austrii, Węgier, Ukrainy i  Pol-
ski realizowane na podstawie materiałów 
i  informacji zebranych podczas warsztatów 
w  gminie Jordanów. W  ramach ćwiczeń 
studenci opracowali koncepcję zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich i krajo-
brazu kulturowego.

Podsumowując należy stwierdzić, iż semi-
narium zaowocowało realną szansą na konty-
nuację współpracy uczestniczących uczelni. 
Podczas seminarium dokonano wstęp-
nych ustaleń odnośnie wymiany studentów 
w  ramach programu ERASMUS, wymian 
pracowników naukowych oraz wspólnych 
projektów badawczo-wdrożeniowych, współ-
finansowanych ze środków europejskich 
w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

Tekst: dr inż. Jacek M. Pijanowski
kierownik projektu VITAL LANDSCAPES

Zdjęcia: Magdalena Kowacka

Od lewej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – dziekan WISiG, prof. dr hab. inż. Urszula Litwin 
– kierownik KGRKiF, dr hab. inż. Bogusław Michalec, prof. UR – prodziekan WISiG

Studenci z Austrii i Węgier prezentują wyniki 
warsztatów terenowych
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20 listopada 2012 r. Województwo 
Małopolskie zorganizowało VI między-
narodową konferencję dotyczącą urzą-
dzeń rolnych Kierunki nowelizacji ustawy 
o  scalaniu i  wymianie gruntów. Obok 
Stanisława Kalemby – ministra rolni-
ctwa i  rozwoju wsi, konferencję patro-
natem honorowym objęli: Marek Sowa 
– marszałek województwa małopolskiego 
oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolni-
czego w  Krakowie. Współorganizatorem 
konferencji było Towarzystwo Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Ta coroczna konferencja, skupiła trady-
cyjnie wybitnych specjalistów z zakresu roz-
woju obszarów wiejskich z  Polski i  Europy 
Zachodniej, tj. przedstawicieli urzędów 
centralnych, instytucji branżowych i  samo-
rządowych wszystkich szczebli, przedsta-
wicieli uczelni wyższych oraz organizacji 
pozarządowych. Na konferencji przedsta-
wione zostały w  sposób kompleksowy 
modele administracji regionalnej odpowie-
dzialnej za urządzanie obszarów wiejskich 
w Polsce oraz Republice Federalnej Niemiec 
(na przykładzie Turyngii). Audytorium kon-
ferencji liczyło ponad 150 osób.

PIERWSZA SESJA

Pierwszą sesję plenarną konferencji otwo-
rzył dr Stanisław Sorys – członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego prezentując 

referat Wyzwania rozwoju obszarów wiejskich 
a  potrzeby zmian legislacyjnych. Następnie 
prof. dr Karl-Friedrich Thöne – dyrek-
tor Wydziału Obszarów Wiejskich i  Leśni-
ctwa w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Przyrody i  Środowiska Turyngii, 
równocześnie prezes Niemieckiego Związku 
Geodezyjnego przedstawił referat Model orga-
nizacyjno-techniczny realizacji prac urządze-
niowo-rolnych w Republice Federalnej Niemiec. 
Kolejny referat Model organizacyjno-tech-
niczny realizacji prac scaleniowych w  Polsce 

i  wynikające z  tego problemy zaprezentował 
Gustaw Korta – p.o. geodety województwa 
małopolskiego oraz zastępca dyrektora Depar-
tamentu Środowiska, Rolnictwa i  Geode-
zji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Prowadził on również pierw-
szą sesję plenarną. Dr inż. Jacek M.  Pija-
nowski – pracownik naukowy Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
równocześnie prezes Towarzystwa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich mówił na temat Dosko-

Międzynarodowa konferencja 
„Kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu 
i wymianie gruntów”
Kraków, 20 listopada 2012 r.

Od lewej: dr Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przy mównicy 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, 
prowadzący I sesję plenarną konferencji Gustaw Korta – p.o. Geodety Województwa Małopolskiego, 
równocześnie Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Jerzy Kozłowski – zastępca dyrektora 
Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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nalenia działań administracji odpowiedzial-
nej za urządzenia rolne w  Polsce. Pierwszą 
sesję zamknęło wystąpienie Heiko Endera 
z  Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i  Urządzeń Rolnych w  Meiningen, (absol-
wenta studiów drugiego stopnia Uniwersy-
tetu Rolniczego w  Krakowie na Kierunku 
Geodezja i Kartografi a), który zaprezentował 
temat Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dla sołectw Nieciecza i Czyżów.

SESJA DRUGA

Drugą sesję plenarną, którą prowadził 
dr  inż. Jacek M. Pijanowski, otworzył 
referat Rainera Franke prezesa Związku 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Turyngii, 
Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich – 
propozycje dla Małopolski i Polski. Następnie 

Gerald Witter właściciel Biura Planistycz-
nego Witter przedstawił temat Propozycja 
przebiegu realizacji odnowy wsi w  ramach 
urządzeń rolnych w  Polsce na przykładzie 
doświadczeń z Turyngii, a kolejny Możliwo-
ści nowelizacji ustawy o  scalaniu i  wymia-
nie gruntów przedstawił Jerzy Kozłowski 
zastępca dyrektora Departamentu Gospo-
darki Ziemią w  Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Ostatnie wystąpienie, Możli-
wości wprowadzenia zintegrowanego rozwoju 
obszarów wiejskich do praktyki w Polsce, było 
udziałem prof. dr hab. Franciszka Wocha 
z  Instytutu Uprawy Nawożenia i  Glebo-
znawstwa (IUNG) w Puławach.

Konferencja stanowiła podsumowanie 
projektu Doskonalenie działań administracji 
regionalnej odpowiedzialnej za scalenia grun-
tów w  Małopolsce współfi nansowanego ze 

środków Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (MRPO) 2007-2013 
oraz budżetu województwa małopolskiego. 
Celem projektu było stworzenie modelo-
wych rozwiązań dotyczących skuteczności 
działań związanych z  urządzaniem obsza-
rów wiejskich w  Małopolsce jako istotnego 
elementu rozwoju regionalnego. Central-
nym elementem projektu było natomiast 
opracowanie przez ekspertów z  Małopolski 
i  Turyngii modelowego programu urządze-
niowo-rolnego dla sołectw Nieciecza i Czy-
żów (Miasto i Gmina Żabno). Opracowanie 
to dostępne jest pod adresem internetowym:  
http://91.213.108.180/geomalopolska/
aktualnoci/119-zprow-malopolska-turyngia

Tekst: dr inż. Jacek M. Pijanowski
współorganizator konferencji

Konferencja współfi nansowana przez Unię Europejską w związku 
z realizacją projektu „Doskonalenie działań administracji regionalnej 

odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce – Działanie 8.2 MRPO” 
ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013

Liczne audytorium zgromadzone na konferencji
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V krajowa konferencja „Owies – hodowla, 
uprawa i wykorzystanie. Owies i ekologia”
Kraków, 8-9 listopada 2012 r.

Gdy w  1998 r. prof. dr hab. inż. Elżbieta 
Pisulewska z  Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego zaprosiła grono osób zainteresowa-
nych hodowlą, uprawą i wykorzystaniem owsa 
do udziału w  konferencji poświęconej tym 
zagadnieniom, trudno było przewidywać, że 
spotkania na ten temat będą kontynuowane 
w  naszej Uczelni do tej chwili, gromadząc 
każdorazowo kilkadziesiąt osób z całej Polski, 
a okazjonalnie także hodowców i naukowców 
z Czech i Słowacji. Spowodowała to nie tylko 
determinacja głównej organizatorki, ale także 
zainteresowanie uczestników spotkań tą 
rośliną, której wartość została wykazana przez 
naukę w  ostatnich dziesięcioleciach. Szcze-
gólnie podkreśla się obecnie, zarówno w litera-
turze rolniczej jak i medycznej, prozdrowotne 
znaczenie owsa i jego produktów w żywieniu 
człowieka. Owies zawiera przede wszystkim 
duże ilości rozpuszczalnych w  wodzie beta-
-glukanów obniżających poziom „złego” 
cholesterolu, ale także liczne związki o charak-
terze antyutleniaczy (w tym bardzo aktywne, 
znajdowane tylko w  owsie avenatramidy), 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, egzo-
genne aminokwasy i  fi tosterole. Te właści-
wości pozwoliły zakwalifi kować przetwory 
owsiane do żywności funkcjonalnej. Litera-
tura rolnicza zwraca także uwagę na proeko-
logiczne znaczenie uprawy owsa.

PIĄTA EDYCJA

Motorem dotychczasowych czterech kon-
ferencji, które odbywały się w  1998, 
2002, 2005 i  2009, była prof. dr hab. inż. 
Elżbieta Pisulewska wraz z dr. inż. Rober-
tem Witkowiczem. Do przygotowania 
czwartej konferencji w  2009  r. zaproszono 
także prof.  dr  hab. inż. Halinę Gam-
buś i  dr.  Marka Gibińskiego z  Wydziału 

Technologii Żywności, co pozwoliło znacz-
nie rozszerzyć program merytoryczny 
o  aspekt wykorzystania przetworów owsia-
nych w żywieniu człowieka. Ten zespół kiero-
wał także przygotowaniem V Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Owies. Hodowla, 
uprawa i wykorzystanie, której nadano dodat-
kowe hasło Owies i  ekologia. Odbyła się 
ona w  budynku Collegium Godlewskiego 
w dniach 8 i 9 listopada 2012 r. Wzięły w niej 
udział 44 osoby z uniwersytetów w Bydgosz-
czy, Krakowie, Lublinie i Poznaniu, z IHAR, 
IUNG, Instytutu Fizjologii Roślin PAN 
i czołowi hodowcy ze wszystkich trzech pol-
skich przedsiębiorstw hodujących odmiany 
owsa (Danko, Strzelce i  MHR HBP). Nie-
stety jedynym reprezentantem wytwórców 
żywnościowych wyrobów owsianych, podob-
nie jak na czwartej konferencji, był mgr 
Karol Nowakowski, współwłaściciel fi rmy 
Microstructure sp. z o.o. Wszyscy uczestnicy 
konferencji otrzymali od niego opakowa-
nie suplementu diety „Betaven”, stanowią-
cego koncentrat błonnika owsa, zawierający 
30 proc. beta-glukanu.

Z CHIN I Z POLSKI

W  trakcie konferencji wygłoszono 15 refe-
ratów i  przedstawiono kilkanaście poste-
rów. Wprowadzeniem do tematyki były 
przedstawione przez prof. Pisulewską 
Reminiscencje z  Dziewiątej Międzynarodo-
wej Konferencji Owsianej w  Chinach, która 
miała miejsce w  czerwcu 2012 r. Obszerne 
kopie streszczeń z  tej konferencji znalazły 
się w  materiałach konferencyjnych. Z  refe-
rowanych badań polskich największe zainte-
resowanie wywołały dwa zagadnienia, jedno 
dotyczące hodowli, drugie – wykorzystania 
owsa w produkcji artykułów żywnościowych.

Zespół prof. Izabeli Marcińskiej z Insty-
tutu Fizjologii Roślin PAN zaprezentował 
własne osiągnięcia z wieloletnich badań nad 
wytwarzaniem podwojonych haploidów 
(DH) owsa. Odmiennie niż jęczmień i psze-
nica gatunek ten był uznawany za niepodda-
jący się łatwo technikom prowadzącym do 
wytworzenia haploidów. W dwóch referatach, 
wygłoszonych kolejno przez dr Edytę Skrzy-
pek i  dr Ilonę Czyczyło-Mysza, przedsta-
wiono obie metody otrzymywania haploidów: 
w wyniku androgenezy w kulturach pylników 
bądź izolowanych mikrospor i w wyniku eli-
minacji chromosomów po zapyleniu pyłkiem 
obcego gatunku. Z  pewnymi szczegółami 
omówiono wpływ wielu czynników na wyniki 
przy zastosowaniu obu metod. Podobnie jak 
w wielu uprzednich pracach owies okazał się 
niepodatny na androgenezę, natomiast udało 
się otrzymać linie DH w  wyniku eliminacji 
chromosomów po zapyleniu owsa pyłkiem 
kukurydzy. W ciągu czterech lat badań zespół 
uzyskał w  ten sposób 136 linii DH, które 
przekazał hodowcom owsa.

Zdjęcia archiwalne – uczestnicy czwartej 
edycji konferencji w 2009 roku
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Zespół profesor Haliny Gambuś zaj-
muje się wykorzystaniem mąki owsianej jako 
dodatku do różnorodnych produktów żyw-
nościowych. W dwóch referatach, wygłoszo-
nych przez dr. inż. Wiktora Berskiego i dr. 
Marka Gibińskiego omówiono próby wyko-
rzystania tzw. owsianej mąki resztkowej przy 
otrzymywaniu deseru typu budyniowego lub 
przy produkcji herbatników. Chodzi o wyko-
rzystanie mąki owsianej pozostałej po wyod-
rębnieniu preparatów beta-glukanowych 
typu Betaven. Jest ona wprawdzie pozba-
wiona dużej części beta-glukanu, ale zawiera 
pozostałe składniki odżywcze, jak białko 
o  dużej zawartości aminokwasów egzogen-
nych, wartościowe substancje tłuszczowe, 
witaminy i  składniki mineralne. Zarówno 
budynie jak i  herbatniki z  udziałem owsia-
nej mąki resztkowej wykazały dużą wartość 
żywieniową i wysoką ocenę organoleptyczną.

Podobne tematy były treścią kilku poste-
rów zaprezentowanych przez zespół. Oży-
wiona dyskusja wykazała jednak, że przebicie 
się z wynikami tego rodzaju badań do zasto-
sowań w przemyśle jest niezwykle trudne.

PROMOCJA UNIWERSYTETU

Jak przy wszystkich poprzednich konferen-
cjach, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska 
zadbała nie tylko o  udział najlepszych spe-
cjalistów i  poziom merytoryczny, ale także 
o interesujący program kulturalny zajmujący 
popołudnie pierwszego dnia konferencji. Jak 
zawsze dotąd o wszystkie szczegóły przy przy-
gotowywaniu konferencji i w trakcie jej trwa-
nia z wielkim oddaniem i sukcesem zarazem 
zadbał dr inż. Robert Witkowicz.
Uczestnicy spoza Uczelni podkreślali celowość 
organizowania tego rodzaju spotkań, wyra-
żali zadowolenie z  programu i  naukowego 
poziomu wystąpień i życzenia podobnych spot-
kań w Krakowie w przyszłości. Konferencja nie 
tylko pomogła lepiej porozumieć się między 
osobami zajmującymi się różnymi dziedzinami 
prac nad owsem, ale przyczyniła się również do 
promocji naszej Uczelni w kraju.

Tekst: prof. dr hab. Ludwik Spiss

I konferencja Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
w Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie „Zagrożenia 
i ochrona bioróżnorodności 
roślinnej i zwierzęcej w Polsce”
Kraków, 29 listopada 2012 r.

W  Centrum Kongresowym UR odbyła się 
pierwsza konferencja zorganizowana przez 
słuchaczy UTW. Patronat nad nią objął 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady, a  uczestniczyło w  niej około 
300 słuchaczy – studentów UTW oraz wielu 
gości z  zaprzyjaźnionych uniwersytetów, 
m.in. kierownicy UTW prof. Maria Francuz 
z  Politechniki Krakowskiej i  red. Ewa Piłat 
z  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem 
konferencji były Zagrożenia i ochrona bioróż-
norodności roślinnej i  zwierzęcej w  Polsce. 
Obrady rozpoczął JM Rektor UR, który 
pogratulował studentom pomysłu zorgani-
zowania konferencji oraz życzył jej uczest-
nikom owocnych obrad. W konferencji wzięli 
ponadto udział prorektorzy i dziekani z UR, 
a także członkowie Rady Programowej UTW.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Referat wprowadzający wygłosiła Grażyna 
Tworek – studentka V semestru UTW, przed-
stawiając w  referacie Cuda polskiej przyrody 
w  obrazowy sposób gatunki roślin i  zwierząt 
oraz miejsca cenne z  przyrodniczego punktu 
widzenia, znajdujące się w  otoczeniu Kra-
kowa. W  pierwszej części spotkania, które 
otworzył i  poprowadził kierownik UTW 
UR prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, 
głos zabrali zaproszeni goście – wybitni spe-
cjaliści w  zakresie ochrony bioróżnorodno-
ści oraz ochrony środowiska. Prof. dr hab. 
Janusz Miczyński w  referacie Zanieczysz-
czenia powietrza i  wody w  Polsce w  aspekcie 
zagrożenia środowiska mówił o  skażeniu kra-
kowskiego środowiska oraz o zagrożeniach dla 
człowieka i występujących tu roślin i zwierząt. 

Rejestracja uczestników konferencji
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Prof.  dr  hab. Bogdan Zemanek z  Ogrodu 
Botanicznego UJ przedstawił zagadnie-
nia ochrony zagrożonych i  ginących gatun-
ków roślin w Polskich Parkach Narodowych. 
Z  kolei dr Anna Mękarska z  Krakowskiego 
Ogrodu Zoologicznego omówiła rolę ogrodów 
zoologicznych w  ochronie bioróżnorodno-
ści poprzez ratowanie ginących i zagrożonych 
gatunków zwierząt.

WYKŁADY STUDENTÓW

Drugą część konferencji poprowadziły jej 
główne organizatorki Grażyna Tworek oraz 
Anna Pinter, a niezwykle ciekawe i barwnie 
ilustrowane referaty wygłosili słuchacze – stu-
denci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, głów-
nie z V semestru. Adam Uznański omówił 
zagadnienia związane z  ochroną bioróżno-
rodności roślinnej na przykładzie własnego 
arboretum w  Brzoskwini, Grażyna Śliwa 
przedstawiła owady jako najliczniejszą grupę 
zwierząt oraz omówiła niektóre zagadnienia 

związane z ich środowiskiem życia oraz przy-
czynami wymierania, Anna Pinter zaprezen-
towała faunę ryb w Polsce kładąc szczególny 
nacisk na gatunki zagrożone, Izabela Kusiak 
mówiła o ochronie występujących w Polsce 
gatunków płazów, wyszczególniając zagro-
żenia oraz przyczyny wymierania niektórych 
gatunków, a Antoni Rostropowicz o zagro-
żeniach i  ochronie gadów w  naszym kraju, 
Zdzisława Błaszczyk nakreśliła zaś zagad-
nienia synantropizacji i synurbizacji ptaków 
oraz przyczyny zmian składu gatunkowego 
tych zwierząt w  miastach. Ostatnie dwa 
referaty wygłoszone przez Kingę Szablew-
ską dotyczyły ochrony znanych i  rzadkich 
ssaków w Polsce.

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uni-
wersytecie Rolniczym w  Krakowie zapo-
wiada zorganizowanie w  2013 r. kolejnych 
dwóch konferencji skierowanych do szero-
kiego kręgu słuchaczy, a także pracowników 
i studentów UR.

Tekst: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech 

Opiekunami naukowymi studentów przy-
gotowujących referaty byli wybitni na-
ukowcy – pracownicy UR: prof. dr hab. 
Grzegorz Jamrozy, prof. dr hab. Zbi-
gniew Bonczar, dr hab. Piotr Muras, 
prof. UR oraz prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Wiech. W zorganizowaniu konfe-
rencji w istotny sposób pomógł Kazimierz 
Kaczmarczyk, a patronat medialny nad 
konferencją sprawowały Telewizja Kra-
kowska oraz Radio Kraków Małopolska.

W konferencji uczestniczyło około 300 osób

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech w czasie 
wystąpienia

W  Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie, 
pełniącym prezydencję w  Ogólnopolskim 
Klubie Studentów Geodezji, odbyło się 
coroczne spotkanie uczelni zrzeszonych w tej 
organizacji.

DELEGACJE KÓŁ NAUKOWYCH

W obradach uczestniczyli studenci ze:
 • Studenckiego Koła Naukowego Geode-

tów „Agrimensor” z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach,

 • Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” 
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie,

 • Koła Naukowego Geodetów „GeoPixel” 
z Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie,

 • Stowarzyszenia Studentów Wydziału 
Geodezji i  Kartografii PW „Geoida” 
z Politechniki Warszawskiej w Warszawie,

 • Studenckiego Koła Naukowego Geode-
tów z  Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu,

 • Koła Naukowego Geodetów z Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie

oraz gościnnie
 • Koło Naukowe Geodezji i  Kartografii 

„Metiri” z Akademii Morskiej w Szczecinie, 
które ubiega się o członkostwo w OKSG.

OTWARCIE SPOTKANIA

Spotkanie otworzyła prezes Ogólnopol-
skiego Klubu Studentów Geodezji, studentka 
UR – Żaneta Szłapka oraz dr inż. Zbigniew 
Siejka – opiekun Koła Naukowego Geode-
tów UR, którzy przywitali wszystkich przy-
byłych gości, a  wśród nich: prof. dr. hab. 
inż. Krzysztofa Ostrowskiego – dziekana 
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Wydziału Inżynierii Środowiska i  Geodezji 
UR, dr. inż. Andrzeja Kwintę – prodzie-
kana Wydziału, prof. Volodymyra Hlotova 
z Ukrainy oraz wszystkich studentów.

BURZLIWE OBRADY

Spotkanie podzielone zostało na trzy czę-
ści. Pierwszą poświęcono historii klubu oraz 
przybliżeniu działalności i  prowadzonych 
badań naukowych przez poszczególne Koła 
Naukowe zrzeszone w  OKSG. Drugą część 
spotkania stanowił, zaproponowany przez 
organizatorów, panel dyskusyjny dotyczący 

istotnych kwestii związanych z  działalnością 
klubu. Debatowano m.in. nad zmianą regu-
laminu OKSG, który funkcjonuje w niezmie-
nionej formie od czasów powstania klubu.
Podjęto także uchwałę o  organizacji II edy-
cji Studenckiego Plebiscytu GeoAzymuty, 
wyróżniającego najwybitniejsze osobowości 
oraz dokonania w dziedzinie geodezji, który 
w 2013 r. wspólnie przygotuje Koło Naukowe 
Geodetów Uniwersytetu Rolniczego oraz 
Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” z  Aka-

demii Górniczo-Hutniczej. W  tym celu 
uchwalono nowy regulamin Studenckiego 
Plebiscytu GeoAzymuty. W  czasie debaty 
określono również tryb oraz warunki przyj-
mowania nowych członków w poczet OKSG.

POZNAJEMY KRAKÓW

W trzeciej, ostatniej części spotkania uczest-
nicy poznawali uroki oraz historię Krakowa. 
Zwiedziliśmy szlak turystyczny Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa, podzie-
mia Rynku Głównego Śladem europejskiej 
tożsamości Krakowa.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki 
przychylności władz Uniwersytetu Rolni-
czego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji, które czynnie wspierają inicjatywy 
podejmowane przez swoich studentów.

Tekst: Żaneta Szłapka, Dawid Kudas 
(KNG UR)

Uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Geodezji, fot. Gabriela Więckowska

Wystąpienie dr inż. Zbigniewa Siejki 
opiekuna KNG UR, fot. Marcin MarjasiewiczPrezentacja delegacji Koła Naukowego Geodetów UR, fot. Karol Dworak

Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów 
Geodezji
Kraków-Mydlniki, 7 grudnia 2012 r.
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Małopolski Festiwal Innowacji w  tym roku 
odbywał się w  kilku miastach Małopolski. 
Jego idea zrodziła się wokół organizowanych 
od czterech lat przez samorząd województwa 
Małopolskich Targów Innowacji, które stop-
niowo poszerzały się również o  inne wyda-
rzenia związane z  szeroko rozumianą 
innowacyjnością. Do udziału w tegorocznym 
Festiwalu zostały zaproszone zarówno mało-
polskie, jak również ogólnopolskie insty-
tucje. Zaangażowanie tak wielu podmiotów 
sprzyja propagowaniu idei innowacyjności 
i  przedsiębiorczości również poza aglome-
racją krakowską. Poza Krakowem wydarzenia 
Festiwalu miały miejsce w Tarnowie, Nowym 
Sączu, Chrzanowie, Rabce-Zdroju i Nowym 
Targu. Tegoroczny Festiwal zainaugurowała 
konferencja Innowacje – niezbędny czynnik 
nowoczesnej architektury gospodarczej, zorga-
nizowana 8 października 2012 r. w Między-
narodowym Centrum Kultury.

W tym roku po raz kolejny Uniwersytet 
Rolniczy w  Krakowie włączył się w  organi-
zację tego wydarzenia. Wspólnie z Fundacją 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 
11 października w sali 030 AIP w Budynku 
Wydziału Leśnego UR, przy al. 29 Listo-
pada 46, zorganizowane zostało spotka-
nie na temat Innowacyjności fi rm z  terenu 
województwa małopolskiego. Swoją obec-
nością zaszczycił nas prof. dr hab. inż. 
Florian Gambuś – Prorektor ds. Organi-
zacji Uczelni i  Współpracy z  Gospodarką 
który, jako przedstawiciel władz Uczelni 
odpowiedzialnych za współpracę z biznesem, 
wyraził pełną aprobatę dla organizacji tego 
wydarzenia. Podczas spotkania zostały poru-
szone zagadnienia związane z pojęciem inno-
wacji oraz współpracy nauki z biznesem.

INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE

W  pierwszej części wystąpili prelegenci, któ-
rych wykłady dotyczyły samego pojęcia inno-
wacji. Dr inż. Krzysztof Klęczar – dyrektor 
Centrum Transferu Technologii UR, jako 
przedstawiciel środowiska akademickiego, 
a  jednocześnie moderator całego spotkania, 
przedstawił, na przykładzie działań Centrum 
Transferu Technologii UR, innowacyjne roz-
wiązania współpracy nauki z biznesem. Następ-
nie dr inż. Urszula Ziemiańczyk – pracownik 
naukowo-dydaktyczny UR, wygłosiła prelek-
cję na temat kierunków działań innowacyjnych 
w Małopolsce, realizowanych w ramach Regio-
nalnej Strategii Innowacji Województwa Mało-
polskiego. Zainteresowani mieli możliwość 
odwiedzenia biur Akademickiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości, jak również uzyskania 
informacji na temat możliwości założenia włas-

nej fi rmy na preferencyjnych warunkach. Jako 
trzeci wystąpił mgr Sebastian Kolisz – dyrek-
tor Akademickich Inkubatorów Przedsiębior-
czości w Krakowie. Przedstawił on możliwości 
jakie gwarantuje oferta AIP.

Wystąpienia prelegentów były wprowa-
dzeniem do panelu dyskusyjnego z  udzia-
łem Krzysztofa Ścira z  Desi9n i  Roberta 
Twardowskiego z  Archive Search – właś-
cicieli dwóch start-upów działających 
w  Akademickich Inkubatorach Przedsiębior-
czości. W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele dwóch innowacyjnych fi rm z terenu 
województwa małopolskiego Krzysztof Para-
dowski – Concept Music Art i  Andrzej 
Sowula – PR Solutions. Podczas panelu wywią-
zała się dyskusja na temat barier w działalności 
gospodarczej. Na przykładzie ich doświadczeń 
zostały ukazane potencjalnym przedsiębior-
com możliwości współpracy nauki z biznesem.

Innowacje rządzą regionem
Małopolska, 8-12 października 2012 r.

Sebastian Kolisz – dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie
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WARSZTATY

Wydarzeniem poprzedzającym panel dysku-
syjny było spotkanie warsztatowe (10 paź-
dziernika), skierowane przede wszystkim 
do studentów, pracowników naukowych 
oraz przedsiębiorców z  Małopolski, na któ-
rym, zarówno przedstawiciele AIP Kraków 
jak i przedstawiciele CTT UR prezentowali 
zainteresowanym możliwości, współpracy 
pomiędzy środowiskiem biznesowym, a śro-
dowiskiem naukowym. Zainteresowani 
uzyskali także kontakty do odpowiednich 
instytucji. Spotkanie to odbyło się w  Cen-
trum Kongresowym UR.

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

Wszystkie działania Centrum Transferu Tech-
nologii UR organizowane wspólnie z Fundacją 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
w  ramach MFI 2012 miały na celu promo-
wanie postaw innowacyjnych i  przedsiębior-
czych. Pokazały, iż współpraca środowiska 
akademickiego, naukowego z biznesem przy-
nosi wymierne korzyści. Pokazały też, że 
w  strukturach Uniwersytetu Rolniczego, jak 
również w  społecznościach, do których skie-
rowane były spotkania (studenci, pracownicy 
naukowi, przedstawiciele środowisk akade-
mickich i instytucji otoczenia biznesu), nadal 
występuje ogromne zapotrzebowanie oraz 
chęć udziału w tego typu wydarzeniach. Rola 
społeczeństwa w  kreowaniu postaw innowa-
cyjnych sprzyja nie tylko poprawie warunków 
ekonomicznych, ale również przyczynia się do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań społecz-
nych, które szeroko określa nowa perspektywa 
fi nansowa Europa 2020. Unia Innowacji sta-
nowiąc integralną część strategii Europa 2020 
może być dla nas sposobem na osiągnięcie 
wyznaczonych celów, a także nowym źródłem 
wzrostu gospodarczego.

Podsumowaniem Małopolskiego Festi-
walu Innowacji były Targi Innowacji, zor-
ganizowane na Małym Rynku w  Krakowie 
12 października 2012 r. Podczas Targów 
na 50 stoiskach zaprezentowały się insty-
tucje i  fi rmy z  różnych branż, takich jak: 

biotechnologia, informatyka, telekomuni-
kacja, jak również przedstawiciele branży 
gier wirtualnych, którzy opatentowali wyna-
lazki – technologie i  produkty wyjątkowe 
w skali regionu, kraju czy świata. Targi poka-
zały najistotniejsze małopolskie dokonania 
w  dziedzinie innowacji, rozwoju wysokich 
technologii, zrealizowane proinnowacyjne 
inwestycje, których celem było stworze-
nie podstaw dla rozwoju regionu oraz inne 
inicjatywy i  projekty budujące regionalny 
system innowacji. Przedsiębiorstwa pre-
zentujące swoje osiągnięcia udowodniły, że 
współpraca biznesu z nauką to klucz do suk-
cesu. Instytucje badawczo-rozwojowe, centra 
transferu technologii oraz agencje, pokazały 
w  jaki sposób kreują innowacyjność, oferu-
jąc usługi wsparcia dla biznesu oraz wspar-
cie fi nansowe dla nowoczesnych technologii 
i  produktów. Goście tegorocznych Targów 
mogli się przekonać, że aby być innowacyj-
nym wystarczy chęć, wola wzajemnej współ-
pracy oraz postawa przedsiębiorcy.

OFERTA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

W tym roku nasza Uczelnia zaprezentowała 
dwa rodzaje eksponatów, stanowisko termo-
wizyjne i  stanowisko prezentujące techno-
logię rolnictwa precyzyjnego, które chcemy 
pokrótce scharakteryzować.

Pierwsze koncertowało się na wykorzy-
staniu termografi i w  bezinwazyjnej meto-
dzie wyznaczania mechanicznych uszkodzeń 
owoców i  warzyw. Polega ona na pomia-
rze natężenia promieniowania cieplnego 
(w  zakresie promieniowania podczerwo-
nego), które emitowane jest przez wszystkie 
ciała o  temperaturze wyższej od zera bez-
względnego (-273,15 st. C). Dzięki nieinwa-
zyjności tej metody można dokonać pomiaru 
temperatury, w  ciałach w  których wykorzy-
stanie tradycyjnych metod byłoby utrud-
nione, bądź wręcz niemożliwe. Na podstawie 
wykonanych zdjęć termografi cznych można 
określić czas nagrzewania się materiału bio-
logicznego do temperatury optymalnej czy 
określić stopień uszkodzeń wewnętrznych. 
Kontrola stopnia uszkodzeń mechanicznych 
materiałów biologicznych to częsty problem 
występujący w  przedsiębiorstwach produk-
cyjnych. Metody konwencjonalne powodują 
straty w  zbiorze poprzez konieczność wni-
kania w  strukturę materiału oraz są bardzo 
pracochłonne. Parametrem, który w najwięk-
szym stopniu wpływa na wartość tempera-
tury wyznaczonej metodą termografi czną, 
jest emisyjność powierzchni. Tylko dokładna 
znajomość wartości emisyjności badanej 
powierzchni zapewnia możliwość rzetel-
nego określenia bezwzględnej wartości tem-
peratury. Analiza termogramów umożliwia 

Małopolskie Targi Innowacji 2012 r.
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określenie miejsc występowania oraz ilościo-
wej oceny uszkodzeń mechanicznych wystę-
pujących w materiale biologicznym. Wyniki 
pomiarów termowizyjnych są przydatne pod-
czas określania oceny jakościowej produktów, 
dokonywania selekcji oraz wyznaczania stop-
nia powstałych strat.

Na stanowisku drugim, prezentującym 
technologię rolnictwa precyzyjnego, zostały 
zaprezentowane urządzenia wykorzystywane 
w technologii rolnictwa precyzyjnego. Były to 
komputery i programy używane przy groma-
dzeniu danych o polach: modułowy odbior-
nik GPS z  oprogramowaniem Farm Works 
Site Mate 9.3, komputer polowy Nomad 
z  oprogramowaniem Farm Works Mobile 
i komputer polowy Trimble CFX-750 z opro-
gramowaniem do nawigacji równoległej. 
Zaprezentowane było również urządzenie 
do pomiaru zieloności liści – SPAD 502DL. 
Ponadto wyświetlana została prezentacja 
przedstawiająca zastosowanie technologii rol-
nictwa precyzyjnego w  praktyce. Zaprezen-
towane urządzania są dziełem pracowników 
naukowych Uniwersytetu Rolniczego.

INNOWACJE, WSPÓŁPRACA, BADANIA I ROZWÓJ

W  dniu Targów odbyły się również panele 
dyskusyjne Przy kawie o  innowacjach, któ-
rych celem była próba odpowiedzi na pyta-
nie jak skutecznie fi nansować i wspierać daną 
specjalizację, tak aby przynosiła dochody 

oraz podnosiła konkurencyjność regional-
nej gospodarki. Specjalizacje, o których była 
mowa to przede wszystkim: LifeScience, 
technologie informacyjne i  komunikacyjne 
oraz energia odnawialna.

Tegoroczna – piąta edycja Targów, przy-
czyniła się do przybliżenia uczestnikom 
takich pojęć jak: innowacje, współpraca, 
badania i  rozwój. Budowanie wzajemnych 
relacji, które w głównej mierze opierają się na 
współpracy środowiska naukowego i biznesu 
to klucz do innowacyjnej gospodarki i pod-
niesienia konkurencyjności regionu.

Główni organizatorzy Targów Innowacji: 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego, Urząd Patentowy RP, Małopol-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego w Kra-
kowie, Krakowski Park Technologiczny, 
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej 
w Chrzanowie, Klaster LifeScience Kra-
ków, Centrum Transferu Technologii Poli-
techniki Krakowskiej, Centrum Innowatyki 
z Nowego Sącza, Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundacja 
Rozwoju Rabki.

Opracowanie: Katarzyna Ochodek
k.ochodek@ur.krakow.pl

Biuro Programów Europejskich UR
Adelina Kasprzak

ctt@ur.krakow.pl
Centrum Transferu Technologii UR

Małopolski Festiwal Innowacji jest wyda-
rzeniem, które w tym roku miało już swoją 
piątą edycję. Jego idea zrodziła się wokół 
organizowanych od czterech lat przez samo-
rząd województwa Małopolskich Targów 
Innowacji. Patronat honorowy nad Festi-
walem objął Waldemar Pawlak – minister 
gospodarki oraz Marek Sowa – marszałek 
województwa małopolskiego. Do udziału 
w  tegorocznym Małopolskim Festiwalu 
Innowacji odbywającym się od 8 do 12 
października, zaproszono instytucje z całego 
kraju. Poza Krakowem wydarzenia zwią-
zane z Festiwalem zaplanowano w Tarnowie, 
Nowym Sączu, Chrzanowie, Rabce–Zdroju 
i Nowym Targu.

KONKURS DLA DOKTORANTÓW

W  ramach Festiwalu, dla doktorantów 
z naszego województwa, ogłoszono konkurs 
na najbardziej innowacyjny biznesplan, pod 
nazwą Małopolski Inkubator Pomysłowości 
2012. Była to już druga edycja tego konkursu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 lipca 
2012 r. W  tym roku propozycje biznespla-
nów złożyło 36 doktorantów. Spośród nich 
wybrano trzy najbardziej obiecujące projekty.

TRZECIE MIEJSCE W MAŁOPOLSCE

Na zorganizowanej 8 października 2012 r. 
konferencji Innowacje – niezbędny czynnik 
nowoczesnej architektury gospodarczej ogło-
szono laureatów oraz zaprezentowano zwy-
cięskie pomysły. Pierwsze miejsce zdobył 
Marcin Piechota – doktorant Instytutu Far-
makologii Polskiej Akademii Nauk w  Kra-
kowie za pracę Intelliseq– analiza genomów, 

Panel dyskusyjny, od lewej: Krzysztof Paradowski – Concept Music Art, dr inż. Krzysztof Klęczar 
– dyrektor CTT UR
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transkryptomów i  paneli genów metodą sek-
wencjonowania następnej generacji.

Drugie miejsce zajął Piotr Habel – dok-
torant Akademii Górniczo-Hutniczej za 
pomysł na biznes dotyczący komercjaliza-
cji tzw. sprężyny magnetycznej – wynalazku 
opartego na zasadzie odpychania się jedno-
imiennych magnesów.

Trzecie miejsce, pierwszy raz w  histo-
rii Festiwalu, otrzymała doktorantka naszego 
Uniwersytetu – Jolanta Majcher-Łoś. Jej 
pomysł BioArtTech to połączenie retencyj-
nych zielonych dachów i tarasów z systemem 
naturalnego uzdatniania wody opadowej, 
zarówno w celach użytkowych jak i pitnych.

WODA Z NIEBA

Ideą tego pomysłu jest połączenie korzyści 
płynących z  technologii zielonych dachów 
z  możliwością pozyskiwania, gromadzenia 
i uzdatniania wody deszczowej. Jest to moż-
liwe przez system naturalnych fi ltrów i  sor-
bentów, funkcjonujących na przykład na bazie 
modyfi kowanej celulozy.– Mój projekt powstał 
we współpracy z panem Wojciechem Woronko-
wiczem, którego poznałam przy okazji ubiegło-
rocznych Małopolskich Targów Innowacji, na 
których był wystawcą – wspomina mgr inż. 

Jolanta Majcher-Łoś. – Pan Woronkowicz jest 
właścicielem krakowskiej fi rmy UNICA zaj-
mującej się oczyszczaniem środowiska, uzdat-
nianiem wody i  oczyszczalniami ścieków. 
Otrzymana nagroda jest dla mnie ogromną 
motywacją do dalszego działania i  propago-
wania idei zielonych dachów z  pożytkiem dla 
całego regionu – dodaje nasza laureatka.

WYPRÓBOWANY POMYSŁ

Dachy i tarasy, dzięki zastosowaniu różnego 
rodzaju warstw, m.in.: włóknin, mat, ele-
mentów drenażowych oraz substratów pod-
łoża, odtwarzają naturalne warunki gruntowe 
i pozwalają na tworzenie terenów zielonych, 
nawet w ścisłych centrach miast. Jednak tego 
typu rozwiązania nie są w  świecie czymś 
nowym. W  Norwegii, Niemczech, Szwajca-
rii, Grecji czy we Włoszech są znane od wielu 
lat. Co więcej, także w Polsce powoli zaczyna 
się rozwijać ta technologia. Zielone dachy 
możemy już podziwiać na przykład na dachu 
budynku biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, jak również w  Krakowie m.in. na 
wybranych, nowopowstałych budynkach biu-
rowych oraz hotelowych. – Zielone dachy są 
nie tylko piękne, ale bardzo pożyteczne – wyjaś-
nia mgr inż. Jolanta Majcher-Łoś. – Zielony 
dach o  powierzchni 15 mkw. pochłania CO2 
z atmosfery i wytwarza tlen wystarczający dla 
10 osób. Dodatkowo nawilża i chłodzi powie-
trze przeciwdziałając tzw. „miejskiej wyspie 
ciepła”. W  lecie roślinność znacznie obniża 
temperaturę dachu, dzięki czemu urządze-
nia klimatyzacyjne zużywają mniej energii, 
zaś w zimie dachy takie ograniczają straty cie-
pła i  chronią przed mrozem. Ponadto roślin-
ność wraz z  podłożem zatrzymuje znaczne 

ilości opadów odprowadzając część z  nich 
z powrotem do atmosfery, przez co zostaje istot-
nie odciążona infr astruktura kanalizacyjna. 
Zatrzymana woda po oczyszczeniu i  uzdat-
nieniu nadaje się do celów użytkowych oraz 
pitnych i na tym polega innowacyjność mojego 
projektu – wyjaśnia laureatka.

Jolanta Majcher-Łoś jest magistrem inży-
nierem Agrobiologii, aktualnie doktorantką 
w Instytucie Produkcji Roślinnej w Zakładzie 
Łąkarstwa, na Wydziale Rolniczo-Ekonomicz-
nym. Promotorem jej dysertacji Dynamika 
wzrostu i rozwoju oraz akumulacji makroe-
lementów u ważniejszych gospodarczo ga-
tunków traw jest prof. dr hab. Mirosław 
Kasperczyk. Oprócz tematyki zielonych 
dachów w kręgu zainteresowań naukowo-
-badawczych naszej laureatki, znajduje się 
roślinność trawiasta porastająca obwałowa-
nia przeciwpowodziowe.

Gratulujemy Redakcja

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Zielono nad głowami
Mgr inż. Jolanta Majcher-Łoś laureatką 
III nagrody na Małopolskim Festiwalu Innowacji
Kraków, 8-12 października 2012 r.

Mgr inż. Jolanta Majcher-Łoś – laureatka 
III nagrody na Małopolskim Festiwalu Innowacji

Przykładowa instalacja, czyli zielony dach 
w prak tyce 



28

Hotel Stary w Krakowie 
– Open Space dla Life Science
„Sukces zaczyna się od spotkań!”
Kraków, 17 października 2012 r.

Hotel Stary w Krakowie to nie tylko miejsce, 
które większości osób kojarzy się z  eksklu-
zywną, zamkniętą przestrzenią, czy też 
z pobytem drużyny brytyjskiej z okazji tego-
rocznych, organizowanych przez Polskę 
Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej. Od 
dnia 17 października 2012 r. przedstawi-
cielom świata nauki i  biznesu, Hotel Stary 
będzie kojarzył się zdecydowanie bardziej 
pozytywnie, niż tegoroczne mistrzostwa dla 
drużyny polskiej – bo z sukcesem organizacji 
i  udziału w   znakomitej konferencji, która 
odbyła się w  ramach Małopolskiego Festi-
walu Innowacji – Life Science Open Space 
2012 (LSOS). Hotel Stary stał się też praw-
dziwym open space'm – przynajmniej na te 
kilka godzin spotkania.

70 PARTNERÓW

LSOS rokrocznie organizowane jest przez 
Klaster Life Science Kraków – w tegorocz-
nej edycji przy udziale takich ważnych 
sponsorów jak Uniwersytet Jagielloński, 
Targi w Krakowie, czy nagrodzonej właśnie 
w  kategorii Innowator Małopolski fi rmy 
Silvermedia. Klaster LifeScience Kraków 
jest platformą współpracy przedsiębiorców 
i  zespołów naukowych  z  obszaru biotech-
nologii, farmacji, medycyny, kosmetologii, 
ochrony środowiska, żywności. Partnerami 
Klastra jest ok. 70 instytucji z  sektorów 
publicznego i prywatnego z regionu Mało-
polski. Wśród partnerów Klastra są takie 
instytucje jak: Uniwersytet Jagielloński, 

Akademia Górniczo Hutnicza, Instytut 
Zootechniki, Szpital Uniwersytecki, Szpi-
tal im. Jana Pawła II. Klaster współpracuje 
również z innymi klastrami na świecie, m.in. 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Łotwy. 
Klaster Life Science Kraków jest założycie-
lem i  członkiem Europejskiego Stowarzy-
szenia Klastrów Diagnostycznych. Klaster 
zdobywa liczne nagrody i  wyróżnienia, 
m.in. w  ubiegłym roku zdobył nagrodę 
Bronze Award for Cluster Management 
Excellence w  programie NGPExcellence 
Project, Cluster Excellence in the Nor-
dic Countries, Germany and Poland.  Uni-
wersytet Rolniczy jest partnerem Klastra 
od samego początku jego zawiązania, czyli 

Uczestnicy spotkania, od lewej: dr hab. inż. Stanisław Małek, p rof. UR – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, mgr Agata Prokop, 
prof. dr hab. Ewa Okoń -Horodyńska, mgr Anna Liberek, dr inż. Krzysztof Klęczar, mgr Tomasz Orzechowski, fot. Kamil Youssef
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od 2006 r., a we wrześniu 2010 r. Uczelnia 
podpisała umowę o  współpracy w  ramach 
przedsięwzięcia Zespół Innowacji Klastra 
Life Science.

Celem Klastra jest   rozwijanie trwałej 
współpracy pomiędzy biznesem, a  nauką, 
pozwalającej na realizację wspólnych projek-
tów badawczo-rozwojowych oraz komercjali-
zację ich wyników.

DRUGI RAZ UCZESTNICZYLIŚMY 

W KONFERENCJI

Organizowana przez Klaster LSOS 2012, to 
już 3 konferencja poświęcona innowacjom 
w  biotechnologii, medycynie, farmacji, 
zdrowej żywności oraz innych dziedzinach 
należących do obszaru life science. Uniwer-
sytet Rolniczy już po raz drugi wziął w niej 
czynny udział. Tematem przewodnim 
tegorocznej konferencji była współpraca 
w  zakresie nowych technologii, produk-
tów i usług mających wpływ na jakość życia 
człowieka, w  tym: poszukiwanie i  rozwój 
leków, e-zdrowie, telemedycyna, diagno-
styka medyczna, zaawansowane terapie 
nielekowe oraz żywność, kosmetyki i  śro-
dowisko człowieka.

Wokół tych obszarów tematycznych 
zostały stworzone cztery sesje. Każda z nich 
obejmowała po 5 prezentacji trwających 
po 15 minut. Dyscypliny czasu pilnował 
dr inż. Krzysztof Klęczar – dyrektor Cen-
trum Transferu Technologii UR, który rów-
nież pełnił zacną funkcję moderatora całego 
spotkania. Osoby prezentujące były  jed-
nak na tyle zdyscyplinowane, że poza nie-
licznymi wyjątkami, nie było konieczności 
interwencji moderatora.

Po każdej sesji uczestnicy konferen-
cji, przy fi liżance kawy, mieli możliwość nie 
tylko przemyślenia poruszanych zagadnień, 
ale przede wszystkim osobistego spotka-
nia z  twórcami prezentowanych pomysłów, 
poznania szczegółów ofert kooperacyjnych 
i  technologicznych, wymiany wizytówek 
i doświadczeń, a przede wszystkim spotkania 
drugiego człowieka, który ma coś interesu-
jącego do powiedzenia, wspólnego zastano-

wienia nad obszarami kooperacji (czasami 
w  bardzo odległych dziedzinach) i  umożli-
wienie „zaiskrzenia biznesowego”.

Nad przebiegiem spotkania czuwał 
jego pomysłodawca i  reżyser Kazimierz 
Murzyn – dyrektor Klastra. Całe spotkanie, 
począwszy od wykładu inauguracyjnego na 
temat Open innovation wygłoszonego przez 
prof.  Renatę Kamińską – ze Skema Busi-
ness School we Francji, aż do samego zakoń-
czenia spotkania, miało otwartą formułą tzw. 
business mixera, przy lampce wina i muzyce 
granej na żywo.

INNOWACYJNA MEDYCYNA

Bardzo ciekawe były prezentacje związane 
z  medycyną. Doktorantka Monika Gołda 
z Wydziału Chemii UJ zaprezentowała temat 
Inteligentna powłoka polimerowa do funkcjo-
nowania powierzchni implantów, zaś dr Woj-
ciech Plecha z Katedry Biochemii Lekarskiej 
UJCM przedstawił zagadnienie Skojarzona 
terapia antynowotworowa z  wykorzystaniem 
nowych aplikacji zarejestrowanych leków. 
Sponsor konferencji – firma Silvermedia 
przedstawiła szerokie spektrum wykorzysty-
wania sprzętu IT w medycynie.

NOWOCZESNE ROLNICTWO

Bardzo ciekawą prezentację przedstawił 
dr  inż.  Wojciech Lasek z  firmy Chem-
Tech-ProSynTech na temat zrównoważo-
nego podejścia do gospodarki fosforem, 
azotem i węglem w rolnictwie, w aspekcie 
zasolenia wód śródlądowych, konieczno-
ści oczyszczania ścieków i zagospodarowa-
nia odpadów organicznych kierowanych 
aktualnie na składowiska oraz w  per-
spektywie rosnącej dbałości o  stan wód 
i wyczerpywanie się podstawowych surow-
ców mineralnych. Z perspektywy Uniwer-
sytetu Rolniczego ciekawym wystąpieniem 
była także prezentacja prof. dr. hab. Jana 
Dobrowolskiego z Europejskiego Zespołu 
Biotechnologii Środowiskowej, na temat 
nowych zastosowań biotechnologii lasero-
wej dla bardziej skutecznej bioremediacji 

zanieczyszczeń wód i  gleb oraz żywienio-
wej profilaktyki.

Praktyczne rozwiązania przedstawili 
pracownicy fi rm: HADATAP oraz Aero-
scout na temat innowacyjnej technologii 
RFID (czyli fal radiowych) lub tradycyjnych 
sieci Wi-Fi umożliwiających automatyczną, 
szybką i  nienarażoną na ludzki błąd iden-
tyfi kację wszystkich oznakowanych „obiek-
tów”, dzięki którym m.in. szybko lokalizuje 
się sprzęt który zaginął, czy też wykorzystuje 
w planowaniu drogi bezpieczeństwa i ewaku-
acji pracowników danego obiektu na wypa-
dek pożaru.

NASZE PATENTY I WZORY UŻYTKOWE

W  tegorocznej edycji LSOS poza obec-
nością oraz aktywnym udziałem pracow-
ników Uniwersytetu Rolniczego, m.in. 
dr.  hab. inż. Piotra Micka – prodzie-
kana ds. Organizacji i  Rozwoju Wydziału 
Hodowli i  Biologii Zwierząt, czy pracow-
ników Centrum Transferu Technologii, 
Uczelnia zaprezentowała swoją ofertę na 
stoisku informacyjnym. Mgr Agata Prokop 
– pracownik CTT przygotowała zestawie-
nie wszystkich patentów i wzorów użytko-
wych jakie posiada Uczelnia – dzięki czemu 
stoisko Uniwersytetu Rolniczego cieszyło 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszy-
scy obecni na konferencji pracownicy Uni-
wersytetu Rolniczego nawiązywali kontakty 
w  networkingowych przerwach pomiędzy 
poszczególnymi sesjami.

Na konferencję przybył także dr hab. 
Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds. 
Nauki i  Współpracy Międzynarodowej, 
który swoją obecnością uświetnił charakter 
i wymiar spotkania.

Poziom wszystkich prezentacji był bar-
dzo wysoki. Wszystkie zostały opublikowane 
w  materiałach konferencyjnych, a  najlep-
sze  zostały nagrodzone, jak np. prezentacja 
dotycząca innowacyjnego, bardzo praktycz-
nego podejścia do problematyki zamówień 
publicznych.

Tekst: mgr Anna Liberek
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Dni Jana Pawła II, pod hasłem DIALOG
Kraków, 5-8 listopada 2012 r.

W roku 2006 uczelnie Małopolski reprezento-
wane w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 
Krakowa podjęły inicjatywę organizowania 
w  Krakowie Dni Jana Pawła II, przedsię-
wzięcia o charakterze naukowym, kulturalnym 
i  popularyzującym naukę Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II. Tegoroczna edycja Dni organi-
zowanych wspólnie przez uczelnie Małopolski 
i Podkarpacia pod hasłem „DIALOG” odbyła 
się w dniach 5-8 listopada.

Dialog był szczególnie bliski Papieżowi-
-Polakowi, który zasadę dialogu nie tylko 
głosił, ale i praktykował. Ekumenizm, dialog 
międzyreligijny, dialog społeczny były jed-

nymi z fi larów pontyfi katu Jana Pawła II. Dla 
Niego dialog był podstawą ładu społecznego, 
pokoju na świecie, niezbędnym warunkiem 
solidarności i trwania społeczeństwa.

BOGATY PROGRAM

Program tegorocznych Dni obejmował 
między innymi międzynarodowe sympo-
zjum naukowe Wokół koncepcji dialogu Jana 
Pawła  II, które odbyło się w  auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczest-
niczyli w  nim między innymi: ks. prof. dr 
hab. Jan Wal z Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie, JE ks. abp Mieczysław 
Mokrzycki – metropolita lwowski, prof. dr 
hab. Stanisław Grygiel (Papieski Instytut 
Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie 
Laterańskim, Watykan), prof. dr hab. Wła-
dysław Stróżewski (Uniwersytet Jagielloński/
Akademia Ignatianum), prof. dr hab. Mieczy-
sław Tomaszewski (Akademia Muzyczna), 
prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet 
Jagielloński/Akademia Ignatianum) i prof. dr 
hab. Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagiel-
loński). Wydarzenia kulturalne tegorocznych 
Dni Jana Pawła II to między innymi: koncert 
zorganizowany w  kościele Świętych Aposto-

Pamiątkowe zdjęcie władz rektorskich uczelni Krakowa z JE ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, wykonane po Mszy świętej sprawowanej 
na zakończenie tegorocznych Dni Jana Pawła II
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łów Piotra i Pawła w Krakowie przez Akade-
mię Muzyczną w Krakowie, w czasie którego 
wykonano Missa in Angustiis d-moll (Msza 
Nelsońska) Hob XXII:11 Josepha Haydna 
oraz koncert zespołu Trzecia godzina dnia 
zorganizowany przez Akademię Górniczo-
-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie 
w Klubie Studio. Wydarzenia kulturalne tego-
rocznych Dni Jana Pawła miały miejsce rów-
nież w Krośnie i Nowym Sączu.

KONKUS LITERACKI

W ramach tegorocznych Dni Jana Pawła II, 
dla studentów z całej Polski, został ogłoszony 
konkurs literacki, którego tematem był „Dia-
log”, a  przedmiotem analiza fi lozofi cznych, 
teologicznych lub literackich tekstów Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II – twórcze rozwinię-
cie jego myśli, lub odniesienie się do niej. Na 
konkurs wpłynęło 38 interesujących i cieka-
wych prac. Jury wyłoniło 4 laureatów:

 • pierwsze miejsce zdobyła Dagmara Pięta 
– studentka Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu za pracę Dialog 
teologii i  teatru w myśli Karola Wojtyły–
Jana Pawła II,

 • drugie miejsce zajął Michał Kuczborski 
– student Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w  Toruniu za pracę Nazywam was 
braćmi,

 • natomiast dwa trzecie miejsca zdobyły 
Monika Izabela Uszko – studentka 
Akademii Ignatianum za pracę Wartość 
dialogu wewnętrznego i Agnieszka Lad-
dach – studentka Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu za pracę Kultura 
i  liturgia we wzajemnym dialogu o sobie. 
Próba podjęcia myśli Jana Pawła II.
Nagrody zostały wręczone na zakończe-

nie Dni Jana Pawła II, 8 listopada 2012 r., po 
mszy świętej odprawianej przez JE ks. kar-
dynała Stanisława Dziwisza w Sanktuarium 
bł. Jana Pawła II w Krakowie. Aktu wręcze-
nia dokonał JM Rektor Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady.

WARSZTATY – DIALOG

Uczelnie Krakowa, Nowego Sącza i Krosna 
zorganizowały warsztaty naukowe, sesje lub 
sympozja. Uniwersytet Rolniczy tradycyj-
nie aktywnie włączył się w tegoroczne Dni 
Jana Pawła II organizując 6 listopada 2012 r. 
w Klubie Akademickim „ARKA” warsztaty 
naukowe „Dialog”. Spotkanie otworzył 
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Pro-
rektor ds. Organizacji Uczelni i  Współ-
pracy z  Gospodarką witając w  imieniu 
Władz Uczelni wszystkich zebranych. 
Następnie ks. mgr Rafał Buzała z  parafi i 

NMP Królowej Polski w Krakowie – Wola 
Justowska przedstawił referat Jan Paweł II 
– Mistrz komunikacji, w  którym zwrócił 
uwagę na fenomenalną zdolność papieża do 
nawiązywania kontaktów i komunikowania 
się z  ludźmi różnych religii, orientacji poli-
tycznych, wieku. Michał Kmiecik, przed-
stawiciel studentów naszego Uniwersytetu 
przedstawili referat Dialog – pierwszy krok 
na drodze do pojednania, w którym przedsta-
wił swoje rozumienie słowa dialog w odnie-
sieniu do nauczana Karola Wojtyły i  Jana 
Pawła II. Na zakończenie prof. dr hab. 
Władysław Migdał przedstawił referat Dia-
log – budowanie wzajemności, sztuka mówie-
nia i słuchania.

W dyskusji, która wywiązała się na zakoń-
czenie warsztatów podkreślano szczególne 
znaczenie dialogu w  życiu człowieka i  spo-
łeczeństwa. Dopóki ludzie prowadzą dialog, 
rozmawiają ze sobą, dopóty jest szansa na 
porozumienie. Na zakończenie prof. dr hab. 
inż. Florian Gambuś podziękował wszyst-
kim za uczestnictwo i  zaprosił na przyszło-
roczne Dni Jana Pawła II.

Opracowanie: prof. dr hab. Florian Gambuś
prof. dr hab. Władysław Migdał

Warsztaty w „ARCE” stały się okazją do głębokiej refl eksji nad przesłaniem nauczania 
błogosławionego Jana Pawła II

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wręcza 
nagrodę Dagmarze Pięcie laureatce I miejsca 
– studentce Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu



32

Wiedza, Praktyka, Kadry 
– klucz do sukcesu w biznesie
Kraków, 26 listopada 2012 r.

Wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa 
daje im przewagę nad konkurencją zarówno 
w regionie, jak również na arenie międzynaro-
dowej. Firmy, aby zapewnić swój rozwój potrze-
bują różnego rodzaju innowacji – nowych 
produktów, usług, technologii czy systemów 
organizacyjnych. Dlatego też, niezwykle 
istotnym elementem, warunkującym osiąg-
nięcie tego celu jest współpraca środowiska 
naukowego – będącego źródłem najnow-
szej wiedzy, ze środowiskiem biznesowym. 
Dla przedsiębiorców jest to przede wszystkim 
dostęp do innowacyjnej wiedzy oraz możli-
wość jej wdrażania. Z  kolei dla środowiska 
naukowego to szansa na zwiększenie zakresu 
swoich badań, poprawy jakości wyników publi-
kacji naukowych oraz poszerzenie kompetencji 
o wiedzę praktyczną. Efekty współpracy, jedno-
cześnie podnosząc prestiż Uczelni, pozytywnie 
wpływają na kwestię fi nansową.

LIKWIDACJA BARIER

Angażowanie naukowców w rozwój fi rm stało 
się jednym z głównych wyzwań dla przedsię-
biorców, gdyż w ostatnich latach innowacyj-
ność stała się zagadnieniem priorytetowym 
w polityce gospodarczej i naukowej. Pomimo 
wielu form wspierania transferu wiedzy do 
przemysłu, to jednak nadal istnieje wiele 
barier, które w znacznym stopniu utrudniają 
nawiązanie współpracy. Główną barierą jest 
brak środków fi nansowych przedsiębiorstw na 
inwestowanie w nowe technologie i produkty.

Znaczna część Uczelni, w  tym również 
Uniwersytet Rolniczy, podejmuje wiele ini-
cjatyw w obszarze nowych produktów, kładąc 
coraz większy nacisk na transfer oraz komercja-
lizację badań wypracowanych przez naukow-

ców. Projektem ułatwiającym nawiązanie 
współpracy, eliminującym jedną z najważniej-
szych barier – fi nanse, jest projekt Wiedza, 
Praktyka, Kadry – klucz do sukcesu w biznesie. 
Jego liderem jest Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., zaś partnerami są: Uniwer-
sytet Rolniczy (Centrum Transferu Technolo-
gii), Akademia Górniczo-Hutniczą (Centrum 
Transferu Technologii AGH), Uniwersytet 
Jagielloński (Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), Akade-
mia Sztuk Pięknych (Wydział Form Przemy-
słowych), Politechnika Krakowska (Centrum 
Transferu Technologii). Projekt realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry 
gospodarki, działanie 8.2. Transfer wiedzy, pod-
działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw. Budżet projektu to ok. 
3.000.000 zł. Jest on kontynuacją programu 
Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w bizne-
sie, w  którym 109 pracowników naukowych 
odbyło staż w 84 przedsiębiorstwach.

SILNIEJSZA WSPÓŁPRACA

Celem projektu jest wzmocnienie współ-
pracy i transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki 
i  biznesu, realizowane poprzez organizowa-
nie płatnych staży, organizację tymczasowego 
zatrudnienia, a jednocześnie zwiększenie dyfu-
zji innowacji w gospodarce Małopolski. Waż-
nymi aspektami są również: umożliwienie 
zdobycia doświadczenia biznesowego przez 
pracowników naukowych biorących udział 
w projekcie, skomercjalizowanie wyników ich 
badań, podniesienie innowacyjności sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
zwiększenie dostępu pracodawców do wysoko 

wykwalifi kowanego personelu. Dzięki realiza-
cji projektu przedsiębiorstwa podniosą swoją 
innowacyjność i  konkurencyjność na rynku, 
a pracownicy naukowi nabędą nowe kompe-
tencje oraz zwiększą doświadczenie zawodowe.

W  ramach projektu realizowane są dwa 
główne zadania:

 • staże i szkolenia praktyczne dla pracow-
ników naukowych w przedsiębiorstwach 
oraz pracowników przedsiębiorstw sek-
tora MŚP w jednostkach naukowych,

 • tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwa-
lifi kowanego personelu w MŚP.
W  zadaniu pierwszym zaplanowana 

jest organizacja szkoleń i  staży dla co naj-
mniej 70 pracowników naukowych w 55 fi r-
mach (25  mikro, 10 małych, 10 średnich, 
10 dużych) oraz dla 20 pracowników przedsię-
biorstw w jednostkach naukowych. W okresie 
realizacji tego zadania zakłada się podpisanie 
co  najmniej 90 umów stażowych. Staże dla 
pracowników naukowych trwają maksymal-
nie 6 miesięcy, z kolei dla pracowników przed-
siębiorstw maksymalnie 3 miesiące, jednak nie 
krócej niż miesiąc. Wynagrodzenie w ramach 
tego zadania w całości pokrywane jest z fun-
duszy Projektu i  wynosi dla pracowników 
naukowych 3200 zł brutto, dla pracowników 
przedsiębiorstw 3500 zł. Wiążącą formą uzy-
skania wsparcia jest wykonanie Indywidu-
alnego Planu Stażu (IPS). Dokument wraz 
z innymi wymaganymi załącznikami Pracow-
nik Naukowy oraz przedsiębiorstwo przesyła 
do Lidera Projektu w celu weryfi kacji, której 
podlega podczas Komisji Rekrutacyjnej.

Pracownik jednostki naukowej aplikując 
do projektu musi być zatrudniony na umowę 
o pracę na Uczelni z woj. małopolskiego oraz 
musi być specjalistą prowadzącym badania 
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w  dyscyplinach strategicznych dla rozwoju 
regionu, wskazanych w  Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Małopolskiego. Są to 
m.in. ochrona środowiska, infrastruktura tech-
niczna, technologie i techniki w budownictwie.

Pracownik przedsiębiorstwa, który chce 
wziąć udział w projekcie, musi być zatrudniony 
na umowę o pracę w fi rmie, która posiada swoją 
siedzibę, oddział lub fi lię na terenie Małopolski, 
posiadać status mikroprzedsiębiorstwa, małego 
lub średniego przedsiębiorstwa oraz może sko-
rzystać z pomocy de minimis.

Zadanie drugie dotyczące organizacji 
tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwa-
lifi kowanego personelu (WWP) skierowane 
jest do 10 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Tym-
czasowe zatrudnienie WWP w  jednej fi rmie 
będzie mogło trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Przedsiębiorcy zainteresowani udzia-
łem w  projekcie, po wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego, zobowiązani są do złożenia 
dokumentów rekrutacyjnych. Jednym z waż-

niejszych dokumentów jest indywidualny plan 
wsparcia IPW, w  którym zawarte są wszel-
kie informacje dotyczące czynności wyko-
nywanych podczas zatrudnienia, wraz ze 
wskazaniem możliwości wdrożeniowych pla-
nowanego dzieła. W ramach tego zadania pro-
jekt przewiduje refundację 50 proc. kosztów 
kwalifi kowanych związanych z zatrudnieniem 
przez MŚP każdego pracownika WWP, w tym 
koszty wynagrodzenia brutto (5000 zł brutto), 
koszty dojazdów, ubezpieczenia.

Projekt realizowany jest do sierpnia 
2013 r., a obecnie zawarto 122 umowy o orga-
nizację staży i  szkoleń dla pracowników 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Dwa 
zaprezentowane wykresy pokazują liczbę 
zawieranych umów.

DUŻE ZAANGAŻOWANIE

Mimo, iż w  liczbie zawartych umów Uni-
wersytet Rolniczy nieco odbiega w porów-

naniu do innych Uczelni, to należy 
zaznaczyć, iż jako partner biorący po raz 
pierwszy udział w realizacji Projektu, wyka-
zał się dużym zaangażowaniem, na które 
wpływ miało zainteresowanie zarówno ze 
strony Władz Uczelni, jak również pracow-
ników naukowych.

Osobą odpowiedzialną z ramienia 
Centrum Transferu Technologii UR 
za realizację projektu jest 
mgr inż. Adelina Kasprzak. 

Biuro projektu mieści się 
w budynku Collegium Godlewskiego 
przy al. Mickiewicza 21, pok. 4. 
Informacje o projekcie można również 
uzyskać pod numerem telefonu: 
12 662 41 94.

Prowadzone są także działania 
informacyjne i promocyjne 
na temat projektu.

Tekst: mgr inż. Adelina Kasprzak 
Katarzyna Ochodek

Liczba zawartych umów w poszczególnych zadaniach projektu 
„Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie” 
(stan na dzień 26 listopada 2012 r.). PN – Pracownik Naukowy, 
P – Przedsiębiorstwo, PP – Pracownik Przedsiębiorstwa, 
ONBR – Ośrodek Naukowo Badawczo RozwojowyPlakat projektu
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Jeszcze przed pierwszym zimowym śniegiem 
w górach, jak co roku, odbyło się spotkanie 
podsumowywujące działalność Punktów 
Kontaktowych ds. 7 Programu Ramowego 
w  regionie małopolskim. Jako przedstawi-
ciele, głównie środowisk akademickich, tym 
razem w  Krynicy -Zdroju, mieliśmy okazję 
podzielić się swoimi doświadczeniami z reali-
zacji promocji ww.  programu. Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja był reprezen-
towany przez dwóch pracowników admini-
stracji centralnej. Dział Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej reprezentowała mgr inż. 
Dominika Limanówka, Centrum Trans-
feru Technologii – Mateusz Nycz (w zastęp-
stwie mgr inż. Urszuli Jabłońskiej-Korty 
– kierownik Biura Programów Europej-
skich). Obecna była także doktorantka 
z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, gdzie 
od grudnia 2012 r. rozpoczyna się reali-
zacja projektu w ramach 7 Programu Ramo-
wego. Mieliśmy okazję porozmawiać między 
innymi na temat ostatnich ogłoszonych 
konkursów w  ramach 7 Programu Ramo-
wego, stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie 
oraz programu Ideas. Szczególnie interesu-
jącą formą integracji okazała się być gra tzw. 
Chłopska Szkoła Biznesu, stymulująca podsta-
wowe mechanizmy rynkowe takie jak: podaż, 
popyt, konkurencja i współpraca. Mogliśmy 
wcielić się w role przedsiębiorczych rzemieśl-
ników zajmujących się konkretną produkcją, 
oraz organizacją sprzedaży danego towaru. 
Rozgrywka wymagała od uczestników 
własnej inicjatywy, podejmowania decyzji, 
planowania strategii własnej fi rmy, negocjo-
wania i  nawiązywania współpracy z  innym 
graczami. Poprzez zabawę mogliśmy poznać 
mechanizmy warunkujące sukces na rynku 
XXI wieku.

KRYNICA – BRUKSELA

Dwudniowe warsztaty połączone z  kon-
sultacjami oraz wykładami szkoleniowymi 
koncentrowały się nie tylko na podsumowa-
niu tegorocznej pracy, ale poruszały również 
kwestie lat przyszłych. Rozmowy były pro-
wadzone niemal równocześnie z  trwającym 
w  Brukseli szczytem dotyczącym kształtu 
przyszłego budżetu państw Unii Europej-
skiej. Oczywiście rozmowy nad podziałem 
środków pieniężnych pomiędzy państwa 
Unii trwają nadal, ale miejmy nadzieje, że 
zakończą się sukcesem dla Polski.

PROGRAM NA LATA 2014-2020

Oto kilka faktów dotyczących następcy 7 
Programu Ramowego. Jego nazwa została 
ogłoszona 21 czerwca 2011 r. przez Maire 
Geoghegan-Quinn – komisarz Unii Europej-
skiej ds. badań, innowacji i nauki, w brzmie-
niu – Horizon 2020, the Framework 
Programme for Research and Innovation – 
w  skrócie H2020. Program wejdzie w  życie 

1 stycznia 2014 i trwać będzie do 31 grudnia 
2020 r. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie 
konkurencyjności Europy w świecie. Badania 
i  innowacje prowadzone w  ramach nowego 
programu ramowego przyczynią się do wzro-
stu gospodarczego i  zwiększenia zatrudnie-
nia w  państwach Unii. Komisja Europejska 
nie mogła pozostać obojętna wobec kryzysu 
ekonomicznego, zatem badania prowadzone 
w  najbliżej przyszłości oraz inicjatywy 
innowacyjne powinny stanowić inwesty-
cje dla przyszłej poprawy warunków życia 
w poszczególnych państwach członkowskich, 
a tym samym w całej Unii. To również odpo-
wiedź na obawy obywateli dotyczące spraw 
bezpieczeństwa i  ochrony środowiska. Unia 
wie że, podstawą światowej klasy nauki jest 
technologia jutra. Europa musi się rozwijać, 
przyciągać i  zatrzymywać utalentowanych 
naukowców. Z  kolei naukowcy potrzebują 
dostępu do najlepszych infrastruktur. H2020 
ma realizować wyżej wymienione założenia, 
odpowiadać na zapotrzebowania rynku przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej standa-
ryzacji badań i innowacji.

Spotkanie podsumowywujące działalność Punktów Kontaktowych ds. 7 Programu Ramowego 
w regionie małopolskim

Horizon 2020
Krynica-Zdrój, 28-29 listopada 2012
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UPROSZCZENIE PROCEDUR

Horizon 2020 przewiduje znaczne uprosz-
czenia procedur poprzez ujednolicenie 
zbioru przepisów oraz ograniczenie biuro-
kracji, dając łatwiejszy dostęp do fi nansów 
na badania przyszłym benefi cjentom. Przy-
kładowo: wprowadzenie jednolitej stawki 
ryczałtowej dla kosztów pośrednich oraz 
stosowanie tylko dwóch stawek finanso-
wania – na badania naukowe i  na działania 
związane z  rynkiem, jeden punkt dostępu 
dla uczestników, uproszczenie formalności 
przy opracowywaniu wniosków oraz znie-
sienie niepotrzebnych kontroli i audytów to 
tylko niektóre propozycje. Jednym z najważ-
niejszych celów powyższych rozwiązań jest 
skrócenie okresu między złożeniem wniosku 
o przyznanie grantu, a otrzymaniem fi nanso-
wania o średnio 100 dni, co oznacza przyspie-
szenie realizacji projektów.

Plany brzmią zachęcająco, a  sam pro-
gram otwiera szereg możliwości i w porówna-
niu ze swoim poprzednikiem, wydaje się być 
bardziej plastyczny i  uniwersalny z  punktu 
widzenia jego technicznej realizacji. Szkoda, 
że na pierwsze konkursy musimy jeszcze tro-
chę poczekać, choć z  drugiej strony może 
lepiej się dobrze przygotować. Już czas zacząć 
gromadzić swoje pomysły w  głowie w  opar-
ciu o  znaną Strategię Komisji Europejskiej 
w zakresie badań i rozwoju na lata 2014-2020, 
aby tym samym zwiększyć swoje szanse na 
otrzymanie wsparcia fi nansowego.

Kalendarium Horizon 2020

Obecnie: Program H2020 jest 
przedmiotem negocjacji w Radzie 
i Parlamencie, negocjacje dotyczą głównie 
spraw budżetowych

Do końca 2013: Przyjęcie przez Radę 
i Parlament dokumentów prawnych 
dotyczących programu H2020

01/01/2014: Wejście w życie Programu 
H2020: ogłaszane będą pierwsze konkursy

Opracowanie: mgr inż. Dominika Limanówka

Pod tym tytułem w bazylice pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Krakowie odbył się koncert 
Chóru Uniwersytetu Rolniczego, w  ramach 
przewodu doktorskiego mgr Joanny Gutow-
skiej-Kuźmicz.  Chór zaprezentował repertuar 
a  capella jak również z  towarzyszeniem orkie-
stry i  organów. Podczas koncertu usłyszeliśmy 
między innymi: Bernardino Rizzi Miserere na 
chór mieszany a  cappella. Warto wspomnieć, 
że dzieło to powstało w  Krakowie w  1929 r. 
i  wyraźnie nawiązuje do jednego z  najsłyn-
niejszych kompozycji wszechczasów, Miserere 
Gregorio Allegriego, przez zastosowanie cytatu 
melodii chorału gregoriańskiego, jako motywu 
przeplatającego całą kompozycję. Utwór ten 
wykonali: Chór Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie, Krakowski Chór Męski Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II – schola grego-
riańska, Krzysztof Kozarek – tenor.

Drugim utworem była kompozycja 
Javiera Busto Th e Lord is my shepherd na chór 

żeński a cappella, napisana 13 września 1996 r. 
do tekstu Psalmu 23 (22). Niemal dwa mie-
siące później powstała również wersja utworu 
na chór mieszany, jednak, jak informuje kom-
pozytor, wersja pierwotna, na głosy żeńskie 
zyskała większe uznanie i popularność. Kom-
pozycja ta była pierwszym utworem Busto 
napisanym do tekstu w  języku angielskim. 
Utwór powstał w  pierwszym okresie jego 
twórczości kompozytorskiej, w  czasie której 
jego kompozycje charakteryzowała budowa 
konstrukcji bloków harmonicznych bez 
wyraźnego linearnego prowadzenia poszcze-
gólnych głosów. Jak wspomina kompozytor, 
podczas pracy nad tekstem zwracał szczególną 
uwagę wyobrażeniu relacji pomiędzy Bogiem, 
jako Pasterzem a  Kościołem, pojmowanym 
jako społeczność wiernych oraz przyrówna-
niem tych relacji do relacji dyrygent – chór. 
Utwór został wykonany przez żeńską część 
Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

… z głębokości 
wołam do Ciebie, Panie …
Kraków, 29 listopada 2012 r. 

Występ Chóru UR w bazylice pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 
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Kiedy w 1997 r. w Krynicy, w miejscu starej 
owczarni, wybudowano bursę studencką nikt 
nie zakładał, że to tylko pierwszy etap przy-
szłych inwestycji. Wkrótce przebudowano 
zaplecze techniczne LZD na stołówkę i kolejną 
bursę. W miejscu garaży powstały pokoje hote-

lowe o  wyższym standardzie, a  w  budynku 
administracyjnym nowocześnie wyposażone 
sale konferencyjne z zapleczem edukacyjnym.

W  styczniu 2012 r. stanęły dwa eksklu-
zywne pawilony hotelowe dla gości o  więk-
szych oczekiwaniach. Całość uzupełniają 

Trzecim utworem, jaki usłyszeliśmy była 
Fuga D op. 25 nr 3. Jej autorem jest Félix-Ale-
xandre Guilmant, zaś na organach zagrał ją 
Krzysztof Hotloś.

Czwarty utwór Arvo Pärt - De profundis 
na chór męski, perkusję i organy, wykonali Chór 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Tomasz 
Sobaniec – perkusja, Krzysztof Hotloś – 
organy. Kompozycja ta powstała w 1980 r. i jest 
jednym z najdoskonalszych przykładów zasto-
sowania techniki tintinnabuli.

Ostatnim utworem, który usłyszeli 
liczne zebrani melomani było Requiem na 
sopran solo, chór mieszany, sześć instrumen-
tów i  organy – Johna Ruttera. Powstało 
ono w 1985 r. Bezpośredni wpływ na decy-
zję twórcy o skomponowaniu mszy żałobnej 
miała śmierć ojca w 1983 r., którego pamięci 
Rutter zadedykował Requiem. Muzyczną 
inspiracją kompozytora było odkrycie 
w  Bibliotece Narodowej w  Paryżu zapo-
mnianego rękopisu Requiem Gabriela Fauré 
w  wersji z  1893 r. na orkiestrę kameralną. 
Do lat 80. XX wieku najbardziej znaną była 
wersja na dużą orkiestrę symfoniczną, którą 
najprawdopodobniej opracował jeden z ucz-
niów Fauré. John Rutter przygotował edy-
cję odnalezionej kameralnej wersji Requiem 
Gabriela Fauré oraz jako pierwszy dokonał 
jej nagrania. Mszę wykonali: Chór Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie, Katarzyna 
Guran – sopran, Katarzyna Kurowska-
-Mleczko – fl et, Marek Mleczko – obój, 
Irena Czubek-Davidson – harfa, Marcin 
Mączyński – wiolonczela, Tomasz Soba-
niec – perkusja, Rafał Tyliba – perkusja, 
Krzysztof Hotloś – organy.

Niezmiernie ucieszył nas widok bazy-
liki przepełnionej słuchaczami. Wszystkim 
zaproszonym gościom, wiernym fanom i oso-
bom towarzyszącym, serdecznie dziękujemy 
za przybycie. Wszystkich tych, którzy z róż-
nych przyczyn nie dotarli na koncert lub chcą 
go przeżyć jeszcze raz, serdecznie zapraszamy. 
Dodatkowych informacji należy szukać na 
plakatach i telebimach.

Tekst: Jakub Jaźwiński
prezes Zarządu Chóru UR

Centrum Szkolenia Leśnego 
Zakładu Doświadczalnego 
w Krynicy-Zdroju zaprasza
Krynica-Zdrój, 10 grudnia 2012 r.

Doskonale wyposażona sala konferencyjna

Kompleks konferencyjny, widok z zewnątrz
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Biuletyn Informacyjny z  października 
2012  r. zawiera opracowanie przygotowane 
przez prof. dr. hab. Krzysztofa Surówkę, 
przewodniczącego Senackiej Komisji ds. 
Oceny Kadr, które przedstawia wyniki oceny 
pracy nauczycieli akademickich w  latach 
2007-2011. Ocena została przeprowadzona 
na podstawie swego rodzaju ankiety Infor-
macja o  działalności nauczyciela akademi-
ckiego. Oceniana była działalność naukowa 
(3 strony ankiety, 11 punktów oceny), dydak-
tyczna (1 strona, 2 punkty oceny) i organiza-
cyjna (1 strona, 1 punkt oceny). O ankiecie, 
jej formie i  zakresie wiadomo było od co 
najmniej roku, co warto podkreślić, gdyż 
w  przeszłości była zazwyczaj zaskoczeniem 
dla ocenianych.

Ocena została przeprowadzona rzetel-
nie i nie z jej wynikami chcę tu polemizować, 
lecz z zasadą, jaka została przyjęta i zaakcep-
towana przez Senat Uczelni. Otóż uważam, 
że zasada ta jest błędna, ponieważ polega na 
punktowej ocenie pracownika uczelni, co 
zawsze będzie kontrowersyjne i  dyskusyjne. 
W istocie nawet nie o kontrowersje tu chodzi, 
lecz o  zupełną nieprzydatność punktowego 
systemu oceny pracowników do racjonalnego 
zarządzania Uczelnią na każdym poziomie 
– od centralnego do zakładowego. Przypo-
mina to punktową ocenę zawodów gimna-
styki artystycznej, czy jazdy fi gurowej, którą 
widzowie mniej lub bardziej krytykują – 
a najczęściej nie zgadzają się z wynikami.

W przypadku oceny okresowej nawet jest 
zgoda, bo sama ocena przypomina wywia-
dówkę ze szkoły podstawowej niż jedną 
z  metod wykorzystywaną do racjonalnego 
i efektywnego kierowania pracą personelu. Po 
wywiadówce, jeśli dobrze pamiętam uczniow-

skie czasy, było trochę zamieszania, zwłaszcza 
wokół uczniów niżej ocenianych, po czym – 
po tygodniu – wszyscy (nauczyciele i  ucz-
niowie) o wywiadówce zapominali. O ocenie 
okresowej w Uczelni zapomnieliśmy szybciej.

Właściwie nie warto by i  tym razem 
wracać do zapomnianej sprawy, gdybyśmy 
żyli w  czasie prosperity, a  nie czasie kry-
zysu. Wprawdzie słyszymy wokół, że upadają 
przedsiębiorstwa, zamyka się szkoły, a ludzie 
stają się bezrobotnymi, lecz nikt nie dopusz-
cza do siebie myśli, że może dotyczyć to także 
państwowych uniwersytetów. Tutaj czas pro-
sperity – rzekomo – trwa nadal i będzie trwał 
zawsze. Jakieś pogłoski o  niżu demografi cz-
nym, ograniczonych dotacjach, potrzebie 
pozyskiwania środków fi nansowych na dzia-
łalność uczelni są dla wielu nie warte nawet 
zastanowienia. Uważam, że taka ocena sytu-
acji jest błędna.

W  czasie kryzysu, a  taki puka do drzwi 
uniwersytetu, tak jak puka do drzwi wielu 
państwowych instytucji (patrz: służba zdro-
wia, koleje, komunikacja lotnicza itd. itd.), 
podstawowe znaczenie dla instytucji ma ofero-
wanie atrakcyjnego towaru rynkowego i racjo-
nalne wykorzystanie tzw. zasobów ludzkich. 
Uczymy o tym studentów i wykonujemy prace 
naukowe wykorzystując wiedzę z tych zagad-
nień, ale sami – uporczywie – jej nie stosujemy. 
Oto wyjaśnienie, dlaczego tak uważam.

Utrwaliło się – błędne – przekona-
nie, że praca w uniwersytecie wymaga raczej 
natchnienia niż czasu pracy. Pracownik uni-
wersytecki jest bardziej artystą, niż menadże-
rem swych umiejętności i czasu pracy. Czasu 
pracy, za który otrzymuje się wynagrodzenie 
(proszę spojrzeć na tzw. „pasek wynagrodze-
nia” w lewym, dolny, rogu) i który skrupulat-

Wywiadówka 
czyli okresowa ocena

prawie 4-hektarowe tereny zielone ze stylową 
wiatą na ogniska i  imprezy plenerowe oraz 
boiska sportowe i  parkingi. Jest to idealne 
miejsce do organizowania zjazdów o  cha-
rakterze naukowym, konferencyjnym, szko-
leniowym, integracyjnym itp. Zapraszamy 
wszystkich organizatorów tego rodzaju spot-
kań do współpracy w ciągu całego roku.

Nie tylko udostępniamy pomieszczenia 
hotelowe, sale konferencyjne, gwarantujemy 
smaczne jedzenie, ale również organizujemy 
czas wolny, zapewniając możliwość zwiedzenia 
okolic Krynicy-Zdrój i przygranicznych tere-
nów Słowacji. Można także skorzystać z roz-
rywek o charakterze sportowym, kulturowym 
i z innych atrakcji. Organizujemy również zaję-
cia terenowe dla leśników praktyków, którzy 
podnoszą swoje kwalifi kacje zawodowe.

Zapraszamy również na wypoczynek 
indywidualny, z  rodziną i  z  przyjaciółmi. 
Zapraszamy do współpracy.

Tekst: mgr inż. Anna Sulicz
Zdjęcia: Archiwum LZD

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej

www.krynica.ur.krakow.pl

lub pod numerami telefonów

18 472 40 50 
512 376 147

Zajęcia szkoleniowe dla leśników
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nie rozlicza się w, jako pensum dydaktyczne. 
Pozostały czas jest nienormowany, co dorozu-
miane jest, jako czas nieobowiązkowy. Jak się 
nie ma natchnienia, to można nic nie robić, 
albo zgoła przeznaczyć ten czas na pracę nie 
dla uniwersytetu. Drogi Czytelniku (wiem, 
że znasz te słowa: „Prawdziwa cnota kry-
tyk się nie boi”) odpowiedz szczerze: jaka 
fi rma, której personel wyznaje nadrzędność 
natchnienia pracowników ponad wykonywa-
nie obowiązków, według przyjętego harmo-
nogramu przedmiotowo-czasowego, utrzyma 
się na rynku? Odpowiedz jeszcze: jak plano-
wać pracę i rozliczać efekty pracy personelu, 
jeśli pominąć czynnik czasu?

Kto zna historię nauki, a  także histo-
rię sztuki, ten wie, że większe znaczenie dla 
powstania odkryć naukowych i artystycznych 
dzieł miał czas jaki na nie przeznaczano niż 
samo natchnienie. Bez urazy: profesor uni-
wersytecki nie jest artystą, lecz inteligentnym 
człowiekiem, który potrafi  planować i gospo-
darować swoim – i współpracowników – cza-
sem pracy.

Czas pracy na dydaktykę, badania 
naukowe i działalność organizacyjną w każ-
dym uniwersytecie można zaplanować i kon-
trolować. To jest czynnik, jaki powinien być 
przedmiotem okresowej oceny, a  nie żadne 
tam punkty. Zresztą co tu dużo pisać: pro-
szę zobaczyć jak ocenia się efekty pracy na 
południe, na północ, na wschód i na zachód 
od naszego kraju. Czas pracy – co wcale nie 
oznacza, że za biurkiem w biurze – jest pod-
stawą oceny efektów pracy personelu pomoc-
niczego i  samodzielnego. Może dlatego 
w  tamtych krajach są większe efekty pracy 
uniwersytetów niż u nas?

Jeśli skrupulatnie potrafi my rozliczyć tzw. 
pensum, jeśli skrupulatnie planujemy czas na 
badania we wnioskach o  tzw. granty, jeśli 
dokładnie (w  procentach) deklarujemy czas 
naszej pracy w tzw. deklaracjach do Urzędu 
Skarbowego (a potem realizację tych dekla-
racji) to pytam: dlaczego nie potrafi my przy-
jąć do wiadomości, że można zaplanować czas 
na pracę naukową (np. doświadczenia labora-
toryjne) i prace organizacyjne (np. posiedzenia 
komisji senackich, czy wydziałowych)? Oczy-

wiście, że można. Nie chcemy jednak dlatego, 
że przekonanie o oazie spokoju i niekończą-
cej się prospericie uniwersytetu, nie pozwala 
wielu dostrzegać zagrożeń, jakie są widoczne 
gołym okiem.

Próbowałem przekonać koleżanki 
i  kolegów z  mojego Wydziału (a  także 
Komisję ds. Oceny Kadr), że rozliczanie 
czasu pracy jest nie tylko możliwe w naszym 
Uniwersytecie, ale także konieczne. Bez-
skutecznie… Nie mogę przytaczać słów 
komentarzy o  moich poglądach, jakie 
przedstawiłem powyżej, bo Biuletyn Infor-
macyjny nie drukuje niecenzuralnych słów. 
Dziś piszę polemikę z zasadami oceny okre-
sowej również w przekonaniu, że takie nie-
cenzuralne słowa pojawią się. Jestem jednak 
pewny, że już wkrótce nie o nieprzyzwoite 
słowa będzie chodziło lecz o  podejmowa-
nie środków zaradczych: co zrobić by wśród 
kilkunastu szkół wyższych Krakowa i kilku-
dziesięciu takich szkół w regionie utrzymać 
się na rynku oferty dydaktycznej, naukowej, 
eksperckiej, doradczej, projektowej itd. Czy 
kryteria oceny okresowej będą kryteriami, 
jak na wywiadówkę szkolną, czy kryteriami 
rozsądnymi i racjonalnymi przekonamy się 
szybciej niż myślimy.

Wiem, że sprawę okresowej oceny przed-
stawiłem zaledwie w  zarysie. Chcę jednak 
zwrócić uwagę Czytelnika, że nie tyle tu 
chodzi o  moje poglądy, lecz o  przestrzega-
nie zasad, o których przecież uczymy studen-
tów i w istocie akceptujemy. Może warto ten 
problem przedyskutować nie tylko w  pole-
mice prasowej?

Tekst: prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

I znowu jesteśmy razem, ci sami, a może inni –
bo nieco starsi, bo dojrzalsi
I znowu popłynie kolęda, ta sama, 
a może inna
lecz z serca.

Dzisiaj zaczniemy inaczej – niech zabrzmi 
największy zespół, zespół życzliwych sobie 
ludzi. Zespół, który tworzy się raz do roku tu 
na tej sali, nie potrzebuje dyrygenta, a dźwięki 
same wychodzą z serca. Bo czy musimy uczyć 
się kolęd. Czy musimy uczyć się modlitwy. 
Ona w nas jest....

„WŚRÓD NOCNEJ CISZY”

I znowu jak co roku, gdy patrzę na tę salę, to 
czuję, że czekacie Państwo na coś nowego, coś 
szczególnego, co zdarzyć się może tylko tu, 
w czasie tego kolędowego spotkania.

Jest u nas taki zwyczaj, że w czas uroczysty
przy nakrytym stole i pachnącym chlebie
słuchamy razem kolęd w ten wieczór szczególny
myśląc o pierwszej gwieździe błyszczącej na niebie

Każdy z  nas ma zapisany w  pamięci obraz 
świąt, bardzo osobisty, zmieniający się 
z  wiekiem, pewnie stale upiększany, a  jed-
nak w  końcu tworzący coś, o  czym myśli 
się z  radością. Pozwólcie, że przez chwilę 
podzielę się z  wami tym, co zapisało się 
w mojej pamięci:

Gdy byłem dzieckiem najbardziej czekałem na 
choinkę, którą zdobywał ojciec. 
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Spotkanie opłatkowe w Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie
Kraków, 17 grudnia 2012 r.

Raz z nim poszedłem pod Halę Targową. 
Śnieg gęsty sypał i było ślisko. 
I podjechała ciężarówka wypełniona świerkami. 
Otoczył ją tłum, każdy chciał być blisko. 
Mężczyzna w berecie i w kufajce podnosił choinki 
i rzucał w dół, w las wyciągniętych rąk. 
Stałem z boku, trzymałem babcię za rękę, a serce 
mi zamierało ze strachu, czy ojcu się uda,
czy zdobędzie to, na co tak długo czekałem.
I on o tym wiedział, co wtedy myślał, 
nie wiem, co czuł, 
kochał mnie.
Czy przypuszczał, że kiedyś o tym opowiem Wam, 
właśnie tu…

Wspomnienia są niczym echo, powtarzane, 
nigdy niegasnące, jeśli tylko przekazywane 
dalej, z ust do ust z pokolenia na pokolenie.

Są echem minionych wieków także świąteczne 
zwyczaje, te piękne, polskie żyjące w pamięci, 
zapisywane w  pamiętnikach, przypominane 
na takich jak to, dzisiejsze spotkanie.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy choince – 
to może nie polski zwyczaj, może nie tak stary 
jak łamanie się chlebem, ale jakże piękny, 
związany z osobą Lutra, a powstały w czasie 
jego zimowego spaceru po lesie, pod wpły-
wem emocji jakie zrodził kontakt z przyrodą:

Szkoda

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,

A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,

Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…

Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty

Dla dzieci, tych, co grzeczne.
Dzieci radują się szalenie

Wśród pisków i podskoków…
Szkoda, że Boże Narodzenie

Jest tylko raz do roku.
A kiedy w końcu mama prosi

Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufi tem.

Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku…

Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Ludwik Jerzy Kern

HAGARD

Zespół „HAGARD” występuje oczywi-
ście częściej niż raz do roku, ale tylko 
raz w  roku w  tej sali, przed tak liczną 
i  dostojną publicznością. Pewnie nie jed-
nej z  obecnych tu osób (po tym co powie-
działem na wstępie) przyszły na myśl 
bliskie osoby, pewnie patrząc na migoczące 
świeczki, kiedyś prawdziwe z  płomieniem, 
który czasem próbował się oswobodzić prze-
skakując z gałęzi na gałąź po anielskich wło-
sach hen do góry ku Betlejemskiej gwieździe 
spoglądającej z wysoka na wigilijny stół i na 

Chleb, którym tradycyjnie społeczność Uniwersytetu łamie się składając sobie życzenia
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nas łamiących się opłatkiem. Spod zmrużo-
nych powiek, udając sen, patrzyliśmy na cie-
nie osób ubierających choinkę – dla nas na 
tę jedną jedyną noc rodzice stawali się anio-
łami. Anioły o  twarzach rodziców powra-
cały w dziecięcych wyobrażeniach sennych, 
aż w końcu stały się snem, wspomnieniem, 
nostalgią, żalem, że... przeminęło.

Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:

Śnieg taki czysty, że
nie ubrudzi Białych

anielskich szat.
Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las…

Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas

Bronisława Ostrowska

Dzieci czekały na aniołka, na prezenty na 
choinkę… A dorośli??? – z pewnością czekali 
na gości, a wielopokoleniowe domy otwarte 
były nie tylko dla rodziny, ale także dla kręgu 
bliższych i dalszych przyjaciół. Tradycją nie-
stety już zaniechaną w XIX w. były legendarne 
staropolskie kuligi, kiedy bez zapowiedzi, 
liczną gromadą objeżdżano okoliczne dwory, 
siejąc spustoszenie w spiżarniach i piwnicach 
z trunkami. W XIX w., a także w okresie mię-

dzywojennym tradycyjna polska gościnność 
przybrała bardziej cywilizowane formy, choć 
nadal nie było obowiązku umawiania się na 
wizytę. Jak pisze Kajetan Kraszewski, któ-
rego cytuje Maja Łozińska: Na święta Bożego 
Narodzenia przybyli do nas Lucjanostwo 
oboje, a w kilka dni potem, najniespodziewa-
niej, wśród obiadu zjawili się Krzyś z  Ada-
mowiczem, robiąc nam przez swoje przybycie 
prawdziwą i najmilszą niespodziankę – zaba-
wili u nas 4 tygodnie.

Z kolei u Wańkowiczów (rodziny, któ-
rej nazwisko rozsławił Melchior) od Świąt 
szedł jeden ciąg festynów aż do Nowego Roku. 
Każde z  nas przywoziło przynajmniej po 
dwóch kolegów lub koleżanki (tak wspomina 
autor Szczenięcych lat), korepetytorzy, którzy 
latem z nami dukali, też przyjeżdżali i  zwo-
zili kolegów. Do nauczycielek też zjeżdżały 
jakie przyjaciółki – stare panny – przyjeż-
dżały z  matkami i  ciotkami dawne nauczy-
cielki i bony, (…) ściągali z rodzinami wszyscy 
klienci domu – ksiądz, adwokat, wuj Seweru-
tek, przyjeżdżało z Wodoktów trzech osiłków, 
synów rządcy. Taki od Świąt do Nowego Roku 
gwałt panował a skweres, a nad całym tym har-
miderem rozpięte było pytanie: „Gdzie się ich 
wszystkich położy”. W  pogotowiu trzymano 
więc świeżo sprzątnięte pokoje gościnne, zapasy 
pościeli, materacy, piernatów i kołder.

Gwiazda

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.

Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka

długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,

zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,

trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły

Leopold Staff 

ZAŚPIEWAJMY RAZEM: 

„GDY ŚLICZNA PANNA”

Pamiętam wiele wigilii w mieszkaniu, w któ-
rym dorastałem, na Wrzesińskiej. Uroczy-
sty nastrój, odświętne stroje, zapach choinki 
i zgaszone światło – bo pewnie znowu wyłą-
czyli, półmrok rozjaśniony światłem świe-
czek i  dzwonek do drzwi oznajmiający 
przybycie pierwszych gości – w  większo-
ści mówiących z  tym śpiewnym wschod-

Występ zespołu „HAGARD” 
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nim akcentem, jakże mi bliskim od dziecka. 
I wujek Lonio i ciocia Janka i ciocia Jadwi-
sia i ciocia Lodzia śpiewaczka i wujek Janek 
ten kiedyś 10-letni Jaś Kukawski, któ-
rego śmierć opłakiwano w pierwszym dniu 
obrony Lwowa, a później cudownie odnale-
ziony – gdyby rzeczywiście zginął byłby naj-
młodszym obrońcą grodu lwa. Zginął inny 
Jaś też Kukawski i  też 10-letni. O  tym się 
mówiło, a na innych czekało. Babcia Oleńka 
zawsze zostawiała talerz dla dziadka Kazika, 
jakby zaraz miał przyjść, a  przecież już 15 
lat minęło odkąd wyprowadzili go Sowieci. 
W  ten jeden wieczór nieduży pokój gro-
madził ludzi, ich wspomnienia, pragnienia, 
oczekiwania.  Ten pełny pokój...

Ten pokój pełen wspomnień niech w myślach 
zagości
Ten opłatek na stole nakrytym obrusem
I życzenia i łzy ocierane w skrytości
Graj kolędo, modlitwo połącz nas z Chrystusem.

Teraz wystąpi przed Państwem Chór Męski 
Krakowskiego Środowiska Akademickiego, 
który kilka miesięcy temu przyjął nazwę 
„AGRICOLA”. To już od pół roku chór 
całego środowiska akademickiego Krakowa 
ofi cjalnie uznany przez wszystkie krakow-
skie uczelnie za wspólny międzyuczelniany 
zespół – chór jakiego wcześniej w Krakowie 
nie było. Z wieloma kolegami śpiewającymi 
w  tym zespole wiążą mnie bliskie więzi – 
przez lata śpiewaliśmy razem w Krakowskim 
Chórze Akademickim UJ, potem nasze drogi 
się rozeszły, aby po latach znowu zaśpiewać 
razem, teraz pod gościnnym dachem Uni-
wersytetu Rolniczego.

Chór zaśpiewa dzisiaj cztery kolędy: 

Exultemus,

Jasna Panna – przepiękny utwór Jana Makla-
kiewicza – wspaniałego, nieco zapomnianego 
kompozytora, którego Kołysanka – Kochanie 
moje kochanie – to ulubiony utwór zespołu.
Jezus malusieńki – jedna z najpiękniejszych 
polskich kolęd, która powinna być znana na 
całym świecie. Zagrał ją kiedyś, ku zaskocze-

niu wszystkich prof. H.F. van Emden, w cza-
sie świątecznego spotkania w  swoim domu 
w Reading. Do dziś nie wiem skąd miał zeszyt 
zawierający polskie kolędy.

W tym angielskim pokoju zmieścił się cały świat
Ludzie o różnych kolorach skóry, mówiący 
w różnych językach
Studenci, profesorowie, nauki kwiat
Nie rozumieli słów, kochali muzykę, zrozumieli 
modlitwę

Przed Państwem chór „AGRICOLA”.

Dyryguje mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz

Co roku w święta we dworze zjawiali się kolęd-
nicy, którzy, „od wielmożnych Państwa” roz-
poczynali swoją wędrówkę. Pierwsi zaglądali 
już w  wigilijny wieczór gwiazdorzy. Ubrani 
w białe szaty nieśli umocowaną na kiju kolo-
rową gwiazdę wyciętą z papieru, która obracała 
się i  jasno świeciła w  grudniowych ciemnoś-
ciach. Robili dużo hałasu, grając na piszczał-
kach, gwiżdżąc i stukając kołatkami.
W  pierwszy dzień świąt przychodziły 
„Herody” – ogromna i  nieco przerażająca 
atrakcja. Wiejscy aktorzy odtwarzali biblijną 
historię króla. Sami przygotowywali kostiumy 
– złotą koronę z  papieru i  czerwoną długą 
opończę dla króla Heroda, a  dla złotowło-
sego anioła białą, powłóczystą komżę, do któ-
rej przyczepiali wielkie sztywne skrzydła. 
Diabeł miał twarz pomalowaną na czarno 
i w ręce trzymał widły. Wymachiwał czarnym 
ogonem przyczepionym do obcisłych spodni 
wzbudzając powszechne – zwłaszcza u dzieci 
– przerażenie. Bały się go bardziej niż śmierci 
z  kosą, ubranej w  biały habit, papierową 
infułę i  białą maskę z  wyszczerzonymi, tru-
pimi zębami.
Każda trupa otrzymywała od ojca pięciozło-
tową, srebrną monetę, co na owe czasy było 
dużą sumą. Nic więc dziwnego, że oglądali-
śmy co roku po kilka występów zespołów przy-
chodzących nieraz z odległych wsi – tłumaczył 
Morawski.

Pastorałka

Dobrze być kolędnikiem,
lecz tylko turoniem,

Kożuch plecy mu
grzeje, gwiazda nad

łbem płonie.
Dobrze być kolędnikiem,

ale tylko królem, ma
koronę z pozłotki,
ojcowską koszulę.

Dobrze być kolędnikiem,
lecz tylko aniołem,
Dźwigać skrzydła
puchate, z drutu

aureolę.
Dobrze być kolędnikiem,

lecz tylko kukiełką,
Mróz zaskwierczy – dać

susa w stajenne
ciepełko.

Dobrze być kolędnikiem,
lecz najlepiej kosem,

Ofuknąć swym świergotem
groźną śmierci kosę…

Ks. Jan Twardowski

Przed Państwem zespół „SKALNI”, 
obchodzący w tym roku 60-lecie istnienia. 
Wspaniały zespół, który zgodnie z  trady-
cją tworzą od wielu lat młodzi mieszkańcy 
Podhala studiujący w  Krakowie. Kiedy 
myślę o górach, to pierwszym obrazem jaki 
przywołuję z jednej ze stron mojej pamięci 
są dzieci w  góralskich strojach, ogromny 
chór śpiewający z serca tam pod Giewon-
tem naszemu Ojcu Świętemu – a my Wom 
zycymy, a  my Wom zycymy scyńścio zdrowio. 
Być może w  obecnym tu zespole są także 
osoby, które wówczas śpiewały. Nie to jest 
najważniejsze. Najważniejszy jest auten-
tyzm – nie udawanie, ale szczerze wypo-
wiadane słowa.  Tak śpiewają górale. Tak 
śpiewa zespół „SKALNI”.

Ale najważniejsza była zawsze wigilia, 
której rytuał był od lat niezmienny i  w  tej 
postaci przetrwał do dziś – chociaż nie wszę-
dzie. Oto jak Julian Wieniawski opisuje 
swoją wieczerzę wigilijną: U  mnie na wsi 
w bieluchnej jak śnieg jadalni, ozdobionej festo-
nami choiny i świerku, stał stół sosnowy sianem 
przytrząśnięty, a na nim parę fl akonów cien-
kusza, bateryja piwa i półmisek z piernikami, 
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orzechami i  owocami, domowej produkcji. 
Gospodyni dała nam zupkę migdałową… per-
fekcją! Troiste rybki na biało, na szaro i sma-
żone – stanowiły jej (tj. gospodyni) chlubę… no, 
a owoce smażone i kluski z makiem były punk-
tem kulminacyjnym jej chwały. U nas na wsi, 
po odśpiewaniu kolęd, Panie Janie, szło się do 
kościoła parafi alnego na pasterkę.

Ani słowa o choince – to późniejszy zwy-
czaj rozpowszechniony pod koniec XIX w. 
i  na początku XX. Ale pewnie nad stołem 
wisiały pająki, podłaźniczki i okrągłe kawałki 
opłatka – nazywane światami tak jak te opi-
sane przez mieszkańca podlubelskiej wioski 
Motycz: 

Tam była za wierzchołek uczepiona ta 
podłaźniczka
i były z opłatka takie krążki wycinane 
i przyczepiane
To znaczyło, że światy, że tak jakby wszechświat
oznaczało, że Pan Bóg stworzył ten świat

Powróćmy do stołu wigilijnego. Klasyczne 
menu wigilijnej wieczerzy spisała Maria Mar-
ciszewska w  podręczniku sztuki kulinarnej 
Kucharka szlachecka:

• Zupa migdałowa z  ryżem i  rodzenkami, 
a  druga jaka komu się podoba, barszcz 
z uszkami albo zupa rybna z farszem

• Szczupak na szaro w  kwasie z  cytryną 
i rodzenkami

• Okunie posypane jajami, oblane masłem

• Szczupak na żółto, zimny, w całku, z sza-
fr anem i rodzenkami, na stole postawiony

• Pasztet z chucherek (wątróbek rybnych) we 
fr ancuzkim cieście

• Lin w  galarecie, można także stawić na 
stole

• Karasie smażone z czerwoną kapustą
• Krem śmietankowy, galareta albo kisielek
• Suszenia ze śliwek, wisień i gruszek
• Zamiast chleba, strucle na migdałowem 

lub Makowem mleku, powinny leżeć całe 
z jednego i drugiego końca stołu.

A teraz trochę poezji – oto jak opisuje wigilię 
Leopold Staff :

Wigilia w lesie

I drzewa mają swą wigilię… W najkrótszy
dzień Bożego roku, Gdy błękitnieje śnieg

o zmroku: W okiściach, jak olbrzymie lilie,
Białe smereczki, sosny, jodły, Z zapartym
tchem wsłuchane w ciszę, Snują zadumy

jakieś mnisze Rozpamiętując święte modły.
Las niemy jest jak tajemnica,” ‘Milczący jak
oczekiwanie, Bo coś się dzieje, coś się stanie,

Coś wyśni się, wyjawi lica. Chat izbom posłał
las choinki, Któż jemu w darze dziw przyniesie

Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie, Dłoniom
gałęzi w upominki. Las drży w napięciu 

i nadziei,
Niekiedy srebrne sfr uną puchy I polatują jak
snu duchy… Wtem bić przestało serce kniei,

Bo z pierwszą gwiazdą niebo rozłogów, A z
gęstwiny, rozgarniając zieleń, Wynurza

głowę pyszny jeleń Z świeczkami
na rosochach rogów…

Przed Państwem Chór Uniwersytetu Rol-
niczego, który już od dziewięciu lat śpiewa 
w  murach naszej Uczelni. Pamiętam pierw-
szy nasz występ na opłatkowym spotkaniu, 
które odbyło się w holu Wydziału Ogrodni-
czego. Kolędy, które wtedy śpiewaliśmy pod 
dyrekcją wybitnego dyrygenta Włodzimierza 
Siedlika i naszej Joasi od początku dyrygentki 
chóru, a  wcześniej asystentki właśnie pana 
Siedlika, były pierwszymi utworami przygoto-
wanymi przez chór. Obecny zespół prezentuje 
wysoki poziom, o czym mogliśmy się przeko-
nać w czasie niedawnego koncertu w kościele 
ojców jezuitów (dodajmy, doktorskiego kon-
certu Joanny Gutowskiej-Kuźmicz), pod-
czas którego chór wykonał bardzo trudne 
utwory. Bierze on udział i zdobywa nagrody 
na liczących się festiwalach, jest zapraszany do 
udziału w koncertach w towarzystwie najlep-
szych chórów. Dzisiaj chór zaśpiewa zarówno 
dobrze znane i  przez wszystkich śpiewane 
kolędy, jak i te mniej znane nie mniej piękne:

Gdy się Chrystus rodzi – kolęda nie-
znanego autora pochodząca powstała wg ks. 
Mioduszewskiego prawdopodobnie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku,

Przybieżeli do Betlejem, to z kolei XVII 
wieczny utwór, który w  ciągu wieków był 

„SKALNI” zaprezentowali wspaniały folklor góralski
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wielokrotnie zmieniany. Obecny kształt 
kolędy pochodzi z drugiej połowy XIX w.,

Wędrowali trzej królowie to kolęda 
skomponowana przez Kazimierza Wiłko-
mirskiego polskiego kompozytora, wiolon-
czelistę, pedagoga, brata Wandy – znakomitej 
skrzypaczki,

Zaśpiewam Jezuskowi, do której muzykę 
napisał Stanisław Moryto, urodzony 
w Łącku polski kompozytor i organista, były 
rektor Szkoły Muzycznej im Fryderyka Szo-
pena w Warszawie.

Przed Państwem Chór Uniwersytetu Rolniczego.

Dyryguje mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz

Święta bez prezentów nie byłyby świętami. 
Przynoszone przez „aniołka”, św. Mikołaja, 
czy jak próbuje się nam ostatnio wmówić 
przez jakiegoś gwiazdora. Dźwięk budzika, 
dzwonka do drzwi oznajmiał przybycie kogoś 
tajemniczego, kogoś, kto przyleciał z  daleka 
tylko do nas, tylko w  ten wieczór. Napięcie 
towarzyszące oczekiwaniu to jedno z najpięk-
niejszych wspomnień z dzieciństwa. Czekało 
się też na paczkę zawiniętą w  szary papier, 
obwiązaną grubym sznurkiem, opieczętowaną 
lakiem – jak się później okazało przez mojego 
dziadka – z której wysypywały się piernikowe 
serca, zwierzęta, mikołaje – pachnące mio-
dem, chrupiące, pyszne – jeszcze dziś czuję ich 
smak, ale już nie czekam, a może jednak…

Mamy dla Państwa na koniec dwa pre-
zenty: pierwszy to opowiadanie Światło napi-
sane przez Janusza Czerwca – członka chóru 
„AGRICOLA”.

Posłuchajmy…

Janusz Czerwiec

Światło

(Opowieść wigilijna)

Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzie-
ści dziewięć, czterdzieści. 
Zielone.

- No dobrze a  skąd weźmiemy choinkę? – 
zapytał mały Andrzej, syn dużego Andrzeja.

- No, właśnie skąd? – jak echo powtórzył 
duży Andrzej.

- Nie ma się co martwić – powiedziałem – 
skonstruujemy.

- Skonstruujemy? – zdziwiła się Joanna 
– Przecież choinek się nie konstruuje – 
zauważyła słusznie.

- Tylko kupuje – przytomnie odezwał się 
mały Andrzej.

- Ale to kosztuje – powiedziałem - więc 
skonstruujemy! Stworzymy ją z gałązek, 
których teraz, przed Świętami, sporo 
zostaje wieczorem na placach targowych 
– powiedziałem na tyle stanowczo, by 
zakończyć dalszą dyskusję.

Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzie-
ści dziewięć, czterdzieści.
Czerwone.
Chciałem, aby nadchodzące Święta nie prze-
jechały tutaj obok nas zbyt szybko i wiedzia-
łem, że wszyscy tego skrycie pragną.
Wszyscy, to znaczy Joanna, Andrzej ze 
swoim synem Andrzejem, Maria i  ja. Nie-
dawno ich poznałem, więc zaproponowa-
łem, abyśmy razem mogli spędzić Wigilię. 
Przyjęli mnie serdecznie. Zgodziliśmy się, 
że może też przy okazji jeszcze inni, żyjący 
w  codziennym pośpiechu ludzie, przy nas 
zauważą te Święta i również będzie im przy-
jemnie przyjąć życzenia i  drugim życzyć 
pomyślności.
Przydzielaliśmy pomiędzy siebie zadania, 
które mieliśmy wykonać.
Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzie-
ści dziewięć, czterdzieści.

Zielone.
- Tata, my przyniesiemy dużą gałąź na cho-

inkę – zadecydował podekscytowany 
mały Andrzej, a jego ojciec tylko kiwnął 
głową na znak, że się zgadza.

- Ja przyniosę z parafi i opłatki – zadeklaro-
wała Joanna – wezmę więcej. Na pewno 
mi dadzą, gdy ich o to poproszę – upew-
niała się w swym postanowieniu.

- Więcej? – zdziwiła się Maria – po co więcej?
- Bo w Wigilię najlepiej smakują – rezolut-

nie zauważył Andrzejek.
- Będziemy się dzielić ze wszystkimi, kto 

do nas przyjedzie – Duży Andrzej wyjaś-
niał synowi, po co nam jest potrzebna 
większa ilość opłatków.

- No to ja chciałabym śpiewać kolędy – 
Maria deklarowała swój udział we wspól-
nej Wigilii – i  jeszcze wszystkich Was 
nauczę jak je ładnie zaśpiewać.

- Wiem, gdzie znajdę gałązki na choinkę – 
potwierdziłem swoje poprzednie odkrycie.

Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzie-
ści dziewięć, czterdzieści.
Czerwone.

W  wigilię rano spotkaliśmy się wszyscy 
ponownie razem. Zaczęliśmy składać cho-
inkę, z  tych wszystkich elementów, które 
każdy z nas poprzynosił ze sobą. Gruba gałąź 
przyniesiona przez dwóch Andrzejów stała się 
głównym konarem naszego drzewka. Gałązki 
igliwia, które znalazłem na targu, powsadzali-
śmy w otwory wcześniej przygotowane przez 

Kolędy w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Rolniczego wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój
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Andrzeja. Joanna, tak jak obiecała przyniosła 
opłatki, które powiesiliśmy na naszej choince.

Kiedy ubieraliśmy choinkę, Maria swoim 
pięknym głosem nuciła kolędy. Po pewnym 
czasie, wszyscy powtarzaliśmy za nią tekst 
i melodię każdej z kolęd.

Wieczorem czekaliśmy na pierwszą 
gwiazdkę. Kiedy zauważył ją mały Andrzejek, 
zaczęliśmy składać sobie nawzajem życzenia. 
W oczach wszystkich pojawiły się łzy wzruszenia.

Kierowcy przystający przed ulicznymi 
światłami, ze zdziwieniem przyglądali się 
grupce ludzi stojących na chodniku, w  wie-
czornym chłodzie, przy jednym z najbardziej 
ruchliwych skrzyżowań w mieście. Obok, przy 
słupie z sygnalizatorami, na których co czter-
dzieści sekund zmieniało się światło z  czer-
wonego na zielone, a  potem z  zielonego na 
czerwone, stała skonstruowana przez nas cho-
inka, w pożyczonym blasku ulicznych świateł.

Zaczęliśmy też składać życzenia kierow-
com czekającym w  kolejce pod czerwonym 
światłem. Jak nigdy, zapalenie się zielonego 
światła nie spowodowało wśród nich pośpie-
chu i  nerwowości, obecnych każdego zwy-
kłego dnia na wszystkich skrzyżowaniach 
świata. Dla wielu z nich Dobra Nowina przy-
szła szybciej niż się spodziewali.

Staliśmy zmarznięci, ale radośni, mimo 
dźwigania na sobie wielu problemów.

Byliśmy tu razem. My, to znaczy stojący 
każdego dnia na tym skrzyżowaniu i proszący 
o  wsparcie nieobojętnych na cudze kłopoty 
i tragedie ludzi. Bezrobotny Andrzej ze swoim 

synkiem, Joanna zbierająca na kosztowną ope-
racje swoich oczu, bezdomna Maria szukająca 
nadziei znalezienia jakiegoś miejsca do god-
nego życia. No i jeszcze ja Anioł Stróż, który 
dostałem zadanie od Najwyższego opieki nad 
tymi, zapomnianymi przez innych, ludźmi.
Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzie-
ści dziewięć, czterdzieści.
Zielone.
Tylko czterdzieści sekund. Na dostrzeżenie, 
zrozumienie i pomoc…

I  jeszcze jeden prezent od wokalnego tria 
w składzie:

Rita Jurkow
Joanna Szawara
Paulina Strejczek

Pod muzycznym kierownictwem i  przy 
akompaniamencie mgr Joanny Gutowskiej-
-Kuźmicz

Dotarł do nas Jego Eminencja ks. Kardy-
nał Franciszek Macharski, który od lat jest 
z  nami i  na którego słowo zawsze czekamy 
z  niecierpliwością. Czekaliśmy w  zeszłym 
roku, Pan Bóg chciał inaczej, cieszymy się 
widząc Księdza w zdrowiu – prosimy o słowo 
i pobłogosławienie chleba.

ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz

do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z
zasad, które jak żelazna

obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże

Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz

odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni

ciężarem fi zycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest

Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w
pokorze, jak bardzo znikome

są twoje możliwości i jak wielka
jest twoja słabość, jest

Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz

by Bóg pokochał innych
przez ciebie,

Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty

Kończymy słowami Matki Teresy z  Kal-
kuty, czy trzeba coś dodać, czy o  czymś 
zapomniałem?
Resztę dopowiem przełamując się z  Pań-
stwem chlebem
Dziękuję za Państwa udział.

Dziękuję tym, którzy spotkanie przygo-
towali – Władzom Uniwersytetu z  Jego 
Rektorem, wykonawcom: Zespołowi 
„HAGARD” kierowanemu przez dr. inż. 
Tadeusza Kubackiego i  Magdalena Wore-
cką, Zespołowi „SKALNI” pod kierunkiem 
mgr. Józefa Brzuchacza, Chórowi UR oraz 
Chórowi Męskiemu Krakowskiego Środo-
wiska Akademickiego „AGRICOLA” pod 
kierownictwem muzycznym Joanny Gutow-
skiej-Kuźmicz, Centrum Kultury Studen-
ckiej „ARKA” za pomoc techniczną.

Scenariusz i prowadzenie 
prof. dr hab. Kazimierz Wiech,

autor scenariusza zacytował fr agmenty książki 
Marii Łozińskiej „W ziemiańskim dworze”Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – nieoceniony reżyser i konferansjer spotania
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Ni hao – dzień dobry – tak powitały nas 
Chiny na lotnisku w Pekinie i tym sposobem 
rozpoczęło się nasze wędrowanie po Państwie 
Środka. Kontakt z  historią i  kulturą rozpo-
częła Świątynia Nieba. Grupa, choć była 
zmęczona długą podróżą, to bez narzekania, 
rozpoczęła zwiedzanie w  ponad 30 stop-
niowym upale. Każdy z uczestników, z butelką 
wody i  aparatem fotografi cznym w  garści, 
robił zdjęcia prawie każdego szczegółu. Chło-
nęliśmy wszystko, w  szczególności tamtejszą 
kulturę i  architekturę, tak bogatą, a  jedno-
cześnie tak różną od naszej europejskiej.

ZOBACZYĆ PERŁY KULTURY

W czasie naszego krótkiego pobytu odwiedzili-
śmy stolicę z czasów cesarstwa chińskiego oraz 
miejsca, które mają kluczowe znaczenie dla 
dziedzictwa kultury światowej. Bardzo spraw-
nie przemieszczaliśmy się autokarami, szybkimi 
pociągami, zaś po kanałach „Wenecji Wschodu” 
– dzonkami, łodziami sterowanymi przez miłe 
Chinki. Podróż na wodzie upływała nam w rytm 
melodii szantowych. W  czasie naszej podróży 
zobaczyliśmy wiele pięknych miast, obiektów 
i pomników przyrody. Wiele z nich jest wpisa-
nych na listę UNESCO.

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że 
mieliśmy dwóch przewodników. Naszym 
polskim przewodnikiem po tym wyjątko-
wym kraju była Zuzanna Pyra – absolwentka 
wrocławskiej uczelni z  bardzo dobrą znajo-
mością Chin i ogromną wiedzą o tym kraju. 
Towarzyszył nam również przewodnik chiń-
ski, który pomagał w sprawniejszym porusza-
niu się w różnych, często bardzo zatłoczonych 
miejscach.

TYCH WSPOMNIEŃ NIE ODDA ŻADEN KADR

Chiny łączą wspaniałą historię z wizją przy-
szłości. Niemal wszędzie widać jak kraj ten się 
zmienia, jak jest nowoczesny i wielki. Połącze-
nia drogowe, złożone węzły komunikacyjne, 
zapewniają transport dla ponad miliarda 
ludzi, nie licząc turystów, których wielu spot-
kaliśmy. To też pewien dowód zmian, jakie 
zachodzą w Chinach. Przemieszczaliśmy się 
szybkimi pociągami z  obrotowymi siedze-
niami – mknąc z prędkością ponad 250 km 
na godzinę.

Jedno jest pewne, żaden kadr, nawet naj-
lepszy, nie odda wrażeń, jakie nam towarzy-
szyły i  jakie pewnie pozostaną. Widzieliśmy 
wiele wyjątkowych miejsc, z  których kilka 
szczególnie zapadło w  moją pamięć. Były 
to piękne Świątynie: Nieba, Lamaistyczna, 

Ni hao – dzień dobry
Wspomnienia z wyjazdu pracowników 
Uniwersytetu do Chin
Chiny, 13-28 września 2012 r.

Zakazane Miasto

Pekin, schody do Świątyni Nieba
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Białego Konia, Konfucjusza, Klasztor Shao-
lin, Wielki Meczet i Dzielnica Muzułmańska 
– każda z nich jedyna w swoim rodzaju oraz 
w bogactwie form i treści.

Kraje Dalekiego Wschodu słyną z  prze-
pięknych ogrodów. Wiedzieliśmy: Ogród 
Pielęgnowania Harmonii, Mistrza Sieci, 
Pokornego Zarządcy. Jednak warto podkre-
ślić, że w  miastach każdy zielony skwer jest 
precyzyjnie zaplanowany, uporządkowany 
i niemal przypomina ogród.

PAŁACE, PAGODY I WIELKI MUR

Symbolem Chin jest oczywiście Wielki 
Mur i  jak można było przypuszczać, byli-
śmy pod wrażeniem spaceru po nim w Bada-
ling. Podobne emocje wywarła na nas Droga 
Duchów. Należy pamiętać, że mur, podob-
nie jak pałace i pagody, pełniły kiedyś funkcje 
obronne. Widzieliśmy piękne pałace: Cesar-
ski – Zakazane Miasto zwany też Zimowym 
oraz Harmonii i  Pokoju. Również Wielka 
Pagoda Dzikiej Gęsi dostarczyła wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Odbywaliśmy również 
rejsy po jeziorach w parkach cesarskich oraz 
oglądaliśmy nowoczesny Shanghaj nocą.

NOWE CHINY

Jak już wspominałem Kraj Środka to 
nie tylko historia, ale i  wiele nowoczes-
nych obiektów. Widzieliśmy wioskę olim-
pijską wraz ze Stadionem Olimpijskim 
w Pekinie oraz wieżę, zwaną Perłą Orientu 
w Szanghaju. Z  jej szczytu, z poziomu 259 
metrów, oglądaliśmy Szanghaj i jego okolice. 
Widok był niesamowity, lecz jeszcze więk-
szych emocji dostarczyła panorama miasta 
widziana przez szklaną podłogę. Postawie-
nie na niej stopy powodowało „gęsią skórkę” 
u  wielu. Osobliwością architektoniczną 
był też budynek w  kształcie „otwieracza 
do butelek” – jeden z  trzech najwyższych 
na świecie. Równie duże wrażenie wywarła 
na nas wizyta w wytwórni pereł, porcelany 
i jedwabiu.

Zapoznaliśmy się także z  kulturą 
współczesnych Chin. Byliśmy na pokazach 

sztuki chińskiej, w teatrach Red i Era The-
ater. „Pekin by night” to nie była jedynie 
wycieczka po mieście nocą. Składało się 
na nią smakowanie orientalnych potraw 
i  innych osobliwości morskich, z których 
słynie Daleki Wschód. Pozostając jesz-
cze przy kulinariach. Posiłki spożywali-
śmy w ciekawych restauracjach, w których 
pobyt urozmaicony był występami pięk-
nych dziewcząt tajskich.

Tego, drugiego już z kolei, pobytu w Chi-
nach nie sposób opisać w krótkich słowach. 
Jest to kraj kontrastów i osobliwości, do któ-
rego warto wciąż wracać, jeżeli nie osobiście 
to przynajmniej w lekturze.

Xiexie – dziękuję,
Zarjian – do widzenia.

Tekst: mgr Jan Przeniosło
Zdjęcia: Adam Mróz

Szanghaj – dzielnica biznesowa

Pamiątkowe zdjęcie na tle kamiennych posągów
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UWAGA KONKURS !!!

Redakcja Biuletynu Informacyjnego UR
serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii 

do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie na okładkę Biuletynu 
(element przyrodniczy, dopuszcza się makrofotografię).

*) Autorami zdjęć na powyższych okładkach Biuletynu są zwycięzcy KONKURSU ogłoszonego w 2012 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie 
www.biuletyn.ur.krakow.pl 

Na Państwa zdjęcia czekamy TYLKO do 15 lutego 2013 r.

Autor najlepszego zdjęcia otrzyma nagrodę ufundowaną przez 
JM Rektora UR,

a jego zdjęcie będzie opublikowane
na okładce Biuletynu Informacyjnego UR!
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Pracuje Pan w  Uniwersytecie od 2005 
roku. Co w tym okresie udało się osiągnąć 
w dziedzinie IT?

Te siedem lat to niemal cała epoka 
w  informatyzacji. Głównym animatorem 
informatyzacji naszej Uczelni była pani 
Marysia Tomczyk – to ona rozpoczęła prace 
zmierzające do cyfryzacji Uczelni. Ja tu przy-
szedłem w roku 2005 i wówczas przejęliśmy 
sieci informatyczne częściowo od Cyfronetu, 
a  częściowo od fi rm zewnętrznych obsługu-
jących sieci, także pocztę i  serwery. Bardzo 
mocno w prace nad informatyzacją włączyła 
się prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec – 
jako Prorektor ds. Nauki i  Współpracy 
Międzynarodowej. Głównym celem, jaki 
wówczas sobie postawiliśmy, było ustawie-
nie sieci szkieletowej, łączącej budynki przy 
Alejach, czyli Godlewskiego i  Jubileuszowy 
z al. 29 Listopada. W 2007 r. udało się nam 
połączyć światłowodami kampus w Mydlni-
kach. Kolejnym krokiem był zakup nowo-
czesnych systemów zabezpieczenia sieci. 
Jesteśmy chronieni przed włamaniami i przed 
blokowaniem serwerów. W  2009 r. nastą-
piła modernizacja naszej sieci do transferu 
1 Gigabita na sekundę. W przyszłości chcemy 
połączyć trzy ośrodki: al. Mickiewicza, 
al.  29  Listopada i  ul. Balicką w  jeden ośro-
dek sieciowy i docelowo wprowadzić segmen-
tację sieci, czyli wilanowanie. Polega ono na 
wytyczeniu specjalnych oddzielnych kanałów 
dla administracji, pracowników i dla studen-
tów. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie, 
a przy okazji porządkuje i przyspiesza działa-
nie sieci. Chcemy również przygotować naszą 
sieć na transfer 10 Gigabitów na sekundę. 
Cyfronet dostawca sieci internetowej już jest 
na to gotowy, my nadal pracujemy nad konfi -
guracją sieci.

Czy naszą sieć można uznać za bezpieczną?
Tak. Najlepiej świadczy o  tym fakt nie-

wielkiej liczby ataków blokujących naszą 
sieć. Oczywiście były takie wypadki, lecz ich 
liczba była niewielka, choć dokuczliwa. Aby 
takim atakom zapobiegać nie należy samo-
dzielnie instalować nieznanych aplikacji 
na służbowym sprzęcie. Zwłaszcza zwracać 
uwagę na przychodzącą pocztę elektroniczną 
od nieznanych osób i instytucji, które mogą 
spowodować nieodwracalne skutki dla funk-
cjonowania serwerów Uczelni.

Internet, sieć, zabezpieczenia – tego nie 
widać, a  jednak za tym stoją informatycy. 
Na czym polega wasza praca?

Gdy wszystko działa informatycy zaj-
mują się konfi guracją – ulepszaniem sieci, 
czuwaniem nad bezpieczeństwem serwe-
rów, pomagają w  obsłudze. Gdy jednak coś 
zaczyna szwankować, należy działać szybko. 
Każdy atak, nawet udaremniony, pozostawia 
ślad u globalnych użytkowników. Ich serwery 

wpisują nasz adres na czarną listę, czyli sku-
tecznie blokują przepływ informacji, które 
im wysyłamy. Dla Uczelni i  naukowców to 
bardzo duży kłopot. Nad ich likwidacją, 
na tak dużym Uniwersytecie pracuje osiem 
osób, z których każda ma swój zakres zadań. 
Powiem tak, że nieobecność nawet jednej 
z  nich jest bardzo szybko odczuwalna, nie 
tylko przez nasz zespół, ale też przez pracow-
ników, którym coś nagle zaczyna szwanko-
wać. Dlatego warto przyjrzeć się schematowi, 
który pokazuje zakres naszych prac.

Trzeba też zaznaczyć, że oprócz sieci 
informatycy czuwają nad aplikacjami, czyli 
programami umożliwiającymi nowoczesny 
przepływ informacji. Najbardziej rozbudo-
wany jest USOS, który jest bardzo złożoną 
aplikacją, gdyż korzystają z niego pracownicy, 
wykładowcy studenci, dziekanaty, kwestura, 
część kadr. Z  USOS związany jest program 
elektronicznej rekrutacji studentów. Łatwo 
sobie wyobrazić obciążenie tych programów 
w okresie rekrutacji, początku roku czy sesji.

Praca, której nie widać
– mówi mgr inż. Wojciech Dyrek, główny informatyk

Oto nasi informatycy w pełnym składzie
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Studenci dziś wymagają szybkiego, bezpiecz-
nego i niezawodnego dostępu do Internetu. 
Co możemy im obecnie zaproponować?

Należy wpierw popatrzeć, że obecnie 
kształcimy około 12 tys. studentów – to poka-
zuje jak wiele może być potrzeb, które trzeba 
realizować w  maksymalnie krótkim cza-
sie. Studenci najczęściej korzystają z  USOS 
WEB, który zawiera cały przebieg ich stu-
diów. Jest to osobna aplikacja UL, która 
umożliwia wybór przedmiotów i lektoratów. 
Można również korzystać z APD, czyli Archi-
wum Prac Dyplomowych. Studenci znają te 
systemy i bardzo sobie je cenią. Są jeszcze dwie 
funkcje, nad którymi pracujemy, pierwsza to 
rezerwacja sal, druga to planista – obydwie 
znacznie ułatwiają studiowanie porządkując 
plan zajęć. Ponieważ nasze kampusy i  same 
zajęcia odbywają się w  wielu miejscach, nie 
tylko w Krakowie, chcemy w niedługim cza-
sie połączyć ten system z  mapami Google. 
Znacznie ułatwi to dojazd, a zatem podniesie 
komfort studiowania.

Strona główna, czyli nasze okno na świat.
To zupełnie inna sprawa. Chociaż 

powszechnie wydaje się, że jest to jedna strona 
główna, to jednak obecnie składa się ona 
z około 1200 stron wzajemnie powiązanych. 
My czuwamy nad tym by podstrony były 
odpowiednio ze sobą połączone, by płynnie 
można było korzystać z linków i innych szyb-
kich przejść.

Część naszych studentów mieszka 
w  domach studenckich. Jak w  tych miej-
scach wygląda kwestia dostępu do sieci?

Nasza uczelnia kilka lat temu podpisała 
umowę z  fi rmą, która przygotowała okablo-
wanie, a  następnie zarządzała siecią w  aka-
demikach. Z czasem okazała się jednak mało 
wydolna, zwłaszcza, gdy został wprowa-
dzony USOS WEB. Od kilku lat, my jako 
Dział Informatyczny, w  całości administru-
jemy tą siecią. Wiemy, że ten dostęp pozosta-
wia jeszcze wiele do życzenia. W „Bratniaku” 
i  w  „Młodości” funkcjonuje sieć radiowa, 
przyłącz światłowodowy będzie tam monto-
wany w niedalekiej przyszłości. Jednak główny 
problem jest przy al. 29 Listopada. Okazało 
się, że konieczne jest wykonanie nowej insta-
lacji kablowej. Aktualnie nasz kolega jest 
tam oddelegowany i zajmuje się wyłącznie tą 
sprawą. Mamy nadzieję, że prace te skończą się 
pomyślnie i studenci będą zadowoleni.

Powszechnie uważa się, że informatyk 
to człowiek od wszystkiego co wiąże się 
z komputerem.

Tak było. Dziś, gdy działy informatyki 
stają się coraz bardziej hermetyczne nie można 
być już człowiekiem od wszystkiego. Domi-
nują już trzy obszary: obszar sieci i administra-
cji serwerów, obszar aplikacji i  rozwoju oraz 
obszar pomocy użytkownikom. Zwłaszcza te 
dwie pierwsze wymagają bardzo specjalistycz-
nej wiedzy, a obsługa urządzeń zajmuje prak-

tycznie cały czas, zwłaszcza, że sukcesywnie 
przybywa nowych aplikacji, zaleceń, powią-
zań. Trzecia sekcja to pomoc użytkownikom. 
Moja rada jest taka, by każdy, na miarę swo-
ich potrzeb i możliwości, sam uczył się obsługi 
programów, które używa, czytał komunikaty, 
jakie mu komputer wyświetla. Pomoc informa-
tyka czy to wydziałowego, czy nasza, powinna 
być ostatecznością. My chętnie pomożemy, 
lecz nie zawsze będzie to możliwe natychmiast.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Schemat prezentuje zakres zadań pracowników Działu Informatycznego

Jedna z kilku szaf serwerowych 
– „mózg systemu informatycznego”
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Każdy z  nas ma swoje zainteresowania, 
jedni wybierają góry, inni latanie, sporty 
wodne, a  są i  tacy, którzy preferują jeden 
z  najbardziej ekstremalnych sposobów 
na sprawdzenie swoich sił, czyli maraton. 
To słowo nie oznacza jedynie miejsca 
w Europie, to morderczy bieg na dystansie 
42 195 metrów. Dla wielu przejechanie 
takiego odcinka na rowerze, to już wyczyn, 
a co dopiero przebiegnięcie tego dystansu. 
Zatem jak należy się przygotować do startu?

Myślę, że najpierw po prostu należy 
„chwycić bakcyla” do biegania, a  potem to 
już kwestia systematyczności, zwiększania 
„dawki” kilometrów i  odwagi by dotrwać 
do dnia startu i  nie wycofać się. Akurat ja 
tak mam, że im bliżej daty biegu, tym bar-
dziej się mobilizuję, mam przed oczami tłum 
maratończyków, start, tę całą niepowtarzalną 
otoczkę zawodów. 

Gdy już nabierzemy odpowiedniej kondy-
cji i przekonania, że damy radę, czy musimy 
kupić sobie jakiś specjalny i drogi sprzęt?

Bieganie nie należy do drogich spor-
tów, bo uprawiają go przecież ludzie z  bar-
dzo biednych krajów, takich jak Kenia. 
Najważniejsze jest obuwie, ale i to nie prob-
lem – gdyż najnowsze techniki propagują 
bieg boso (śmiech!). Strój powinien być lekki 
i  wygodny, to jednak sprawa indywidualna. 
Organizatorzy maratonów zwykle przygo-
towują w  pakiecie startowym oryginalną 
koszulkę, więc mamy ją gratis. Natomiast 
radzę każdemu zainwestować w  obuwie. 
Doskonałym źródłem wiedzy na ten temat 
są fora dla biegaczy. I jeszcze jedno – najważ-
niejsze, maraton należy „lecieć” w przetesto-
wanych butach.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda z  biega-
niem, a w szczególności z maratonem? 

Odpowiem krótko, że późno zaczęłam 
przygodę z  bieganiem, bo przed 40-tką. Po 
raz pierwszy wystartowałam w XXXI Mara-
tonie Warszawskim. Dostałam propozycję 
akompaniowania na zawodach i  stwierdzi-
łam, że takie długie akompaniowanie szyb-
ciej upłynie, gdy pobiegnę. Tak zrobiłam 
– i udało się!

Na czym polega owo akompaniowanie?
Akompaniowanie to takie nieformalne 

towarzyszenie zawodnikowi podczas biegu, 
wspieranie go na trasie.

Biegi na bardzo długich dystansach, 
a  szczególnie maraton, to ogromny wysi-
łek dla organizmu, nie tylko fi zyczny, ale 
i  psychiczny. W  czasie tych kilkudziesię-
ciu kilometrów, pomimo dużego dopingu 
ze strony widzów, biegacz jest sam. Jak 
zwalczyć w sobie poczucie „nie dam rady” 
i chęć do tego by się poddać?

Słynne są legendy na temat samotności bie-
gacza, ale tylko pozornie jest sam. W  czasie 
maratonu wiele się dzieje. Jest muzyka, punkty 
zasilające, są inni biegacze, akompaniatorzy. Nie-
którzy potrafi ą prowadzić długie dyskusje pod-
czas biegów, a inni w skupieniu „wsłuchują” się 
w swój rytm. Najważniejsze być przygotowanym 
fi zycznie i mieć wizję celu. Dla mnie oparciem 
jest mąż, który dzielnie wspiera mnie na trasie 
jadąc na rowerze. Zaś co do kryzysu – to faktycz-
nie on występuje. Podczas biegu, mniej więcej 
na 33 kilometrze, pojawia się ta zwana „ściana”, 
kiedy chciałoby się zejść z trasy. Przyczyną jest 
nie tylko ból fi zyczny mięśni, ale po prostu uczu-
cie, że nie chce się biec dalej. Pokonanie tego 
uczucia przynosi jednak olbrzymią satysfakcję, 
dodaje sił. To wszystko procentuje już po mara-
tonie w życiu codziennym. Tego nie da się do 
końca opowiedzieć, to trzeba przeżyć.

Media przyzwyczaiły nas do takiego sche-
matu: „startuję by wygrać, by pobić rekord”. 
Tymczasem w  maratonie ważniejszy od 
wyniku wydaje się sam start.

Maraton – to więcej niż pasja, 
to sposób na życie 
– O pasji do biegania opowiada dr inż. Marta Domagalska-Grędys, 
z Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie.

Dr inż. Marta Domagalska-Grędys w czasie XI Cracovia  Maraton, fot. archiwum autorki
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W bieżącym roku przypada rocznica 60-lecia 
działalności artystycznej Studenckiego 
Zespołu Góralskiego „SKALNI” Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie. Ten wyjąt-
kowy zespół skupia młodzież akademicką 
z terenów Podhala i okolic. Łączy ich umiło-
wanie tradycji, kultury i  sztuki góralskiej. 
Jubileusz stał się okazją do spotkania dla 
kilku już pokoleń członków zespołu, którzy 
na przestrzeni wielu lat poprzez taniec, śpiew 
i  muzykę góralską podtrzymują tradycję tej 
kultury. Przez wszystkie lata istnienia zespołu 
jego członkami byli i  są studenci wyższych 
uczelni krakowskich pochodzący z Podhala, 
Orawy i  Spisza oraz innych terenów mało-
polski. Wielu z nich po ukończeniu studiów 
zajmuje się pracą organizacyjną i artystyczną 
w swoich rodzinnych stronach. Zespół nasz 
uświetnia swoimi występami wszystkie 
uroczystości uczelniane, w  tym jakże bliski 
naszemu sercu spotkanie wigilijne.

CO NAM W DUSZY GRA

Studencki Zespół Góralski „Skalni” Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie powstał 
w 1952 r. i od samego początku skupia mło-
dzież góralską z  Podhala i  okolic, studiu-
jącą w  wyższych uczelniach krakowskich. 
U  początków historii istniały dwa zespoły 
„REGLE” i  „HYRNI”. Rozmowy na temat 
połączenia tych dwóch zespołów, dały efekt 
i w 1968 r. powstał Zespół Góralski „Skalni”. 
I chociaż członkami zespołu są również stu-
denci pochodzący spoza terenów górskich, 
rozmiłowani w  folklorze góralskim, zespół 
niezmiennie przedstawia folklor Podhala 
w  formie tradycyjnej. Repertuar prezento-
wanych programów odzwierciedla bogactwo 
tego regionu. Muzyka, tańce i  śpiewy wyra-
stają z wielopokoleniowej tradycji mieszkań-
ców Podhala i stanowią odrębną i oryginalną 
część kulturowego dziedzictwa Karpat.

60 lat „SKALNYCH” 
– 1952-2012
Kraków, 30 listopada 2012 r.

Tak zgadzam się, że pokonanie dystansu 
42 km jest wartością samą w  sobie, bez 
względu na rezultat, czyli uzyskany czas. 
Każda próba pokonania słabości uczy jak 
przezwyciężyć opór, nie poddać się.

W czasie biegu pracują wszystkie mięśnie 
i  oczywiście mózg. Jednak jak poradzić 
sobie z przejmującym bólem mięśni, który 
po takim wysiłku będzie pierwszym dozna-
niem, które nas rankiem obudzi?

Myślę, że najlepszym sposobem jest dobre 
przygotowanie do startu, poprzez regularne 
treningi, które warto zacząć lub zintensyfi ko-
wać około 3 miesiące przed zawodami. Poza 
tym nieprzyjemne objawy na pewno redu-
kuje masaż i optymizm! Zadowolenie z ukoń-
czonego maratonu jest tak duże, że człowiek 
szybko zapomina o  bólu i  zaczyna myśleć 
o następnych zawodach.

Jak, Pani zdaniem, można propagować 
bieganie na naszej Uczelni?

Myślę, że wśród naszej społeczności 
akademickiej jest spory kapitał do biega-
nia, mam tu na myśli zarówno pracow-
ników, jak i  studentów. Chociaż to jest 
sport indywidualny, to jednak świetnie 
integruje. Skoro swoje zawody mają Uni-
wersytet Ekonomiczny i AGH – to czemu 
nie zorganizować I  Biegu Uniwersytetu 
Rolniczego? Doskonałym terminem na 
rozegranie maratonu może być okres juwe-
naliów. Możemy biec dla zdrowia, o zdro-
wie – tu o  ideę przewodnią, tudzież hasło 
nietrudno. Ważne żeby razem dobiec do 
mety i cieszyć się tym wspólnie.

Tak na koniec, dokonajmy bilansu zysków 
i  strat oraz spróbujmy odpowiedzieć na 
pytanie: czy warto biegać maraton?

Maraton jest wyzwaniem, które uczy 
organizacji, pomaga trenować wytrwałość. 
Nie wspomnę o okazjach poznawania intere-
sujących miejsc i ludzi. Samo bieganie nato-
miast to sposób na zdrowie i dobry nastrój, 
zwłaszcza dla zabieganych.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski Gliwice 1960. Międzyuczelniany Studencki Zespół Góralski przy RO ZSP
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Muzyka podhalańska jest pełna żywio-
łowości i  temperamentu. Instrumentarium 
stanowią skrzypce prym i  sekund (lub złób-
coki – rodzaj gęśli używanych w starszych sty-
lach gry) oraz basy. W  skład instrumentów 
wchodzą niekiedy piszczałki pasterskie (kilka 
rodzajów) oraz dudy podhalańskie zwane 
kozą. Utwory wykonywane przez kapelę –
„muzykę” góralską zwane są tutaj „nutami” 
i  są grane z  pamięci, bez zapisu nutowego. 
Przekazywane z  pokolenia na pokolenie 
zachowują charakterystyczne motywy melo-
dyczne. Ich nazwy pochodzą bądź od sław-
nych wykonawców, np. sabałowe, bartusiowe, 

duchowe, bądź od ich charakteru, np. wier-
chowe, marsze lub od nazw kroków tanecz-
nych: ozwodne, krzesane, drobne, lub też od 
funkcji melodii w  obrzędach: np. pytackie, 
do oczepin itp. Taniec góralski odznacza się 
podobnymi jak muzyka cechami – jest dyna-
miczny i żywiołowy.

Podstawową formą taneczną jest solowy 
taniec pary tanecznej, składający się z  kilku 
odmian kroków przerywanych przyśpiew-
kami wykonywanymi przez tancerza. Tańce 
wykonywane przez kilka par są układami 
dostosowanymi do wymogów pokazu sce-
nicznego wariantami tańców solowych. 

Występują też tańce grupowe kobiet lub męż-
czyzn, jednym z  nich jest zbójnicki – męski 
taniec grupowy w  tempie marsza. Śpiew 
podhalański to przede wszystkim śpiew 
wierchowy wywodzący się z  kultury paster-
skiej. Jest to śpiew wielogłosowy z  jednym 
głosem wiodącym. Charakteryzuje się niere-
gularną rytmiką i zindywidualizowanym sty-
lem wykonawczym. Osobne grupy stanowią 
śpiewy do tańca oraz śpiewy obrzędowe.

WSPANIAŁY KONCERT

Wyjątkowy koncert jubileuszowy odbył 
się 30 listopada 2012 r. w  Sali Widowisko-
wej Nowohuckiego Centrum Kultury przy 
al. Jana Pawła II w Krakowie. W czasie tego 
spotkania widzowie – nasi Przyjaciele, którzy 
szczelnie wypełnili tę wielką salę, mieli możli-
wość obejrzeć występy kilku pokoleń „SKAL-
NYCH”. Od tych najmłodszych, którzy 
tańczą i śpiewają dziś, przez naszych wycho-
wanków z lat poprzednich. Prawdziwą owację 
wywołał występ „pierwszych SKALNYCH”. 
Ich żywiołowość oraz wyjątkowe poczucie 
humoru udzieliły się wszystkim. Spotkanie 
stało się również okazją do wręczenia licz-
nych pamiątek i dyplomów, które umieścimy 
na zaszczytnych miejscach. Występy zostały 
poprzedzone emisją niemego fi lmu z  jubile-
uszu 25-lecia, na którym wielu wykonawców 
mogło się rozpoznać.

Z KART HISTORII

Z  okazji jubileuszu przygotowana została 
specjalna publikacja Hyrni. Z dziejów zespo-
łów góralskich w  uczelniach Krakowa, któ-
rej autorami są Maria Jędrychowska, 
Józef Niewdana i  Kazimierz Urbańczyk. 
Czytamy w niej:

Pierwszą wzmiankę o studenckim zespole 
góralskim posiadamy z 1952 r. W Podhalań-
skiej Bursie przy ulicy Mikołajskiej 6, pocho-
dzący z  Podhala studenci AGH utworzyli 
pod przewodnictwem Jana Kuchty góral-
ską grupę folklorystyczną w  ramach Zespołu 
Pieśni i Tańca AGH. Odnieśli sukces na Festi-
walu Folklorystycznym Ziem Zachodnich 

Śpiew i taniec góralski – to źródło ich energii i wielkiej radości

Występ „pierwszych SKAL NYCH” wywołał wielki aplauz
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w  1953 roku we Wrocławiu (…). W  paź-
dzierniku 1953 r. na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej zaczyna studia 
Andrzej Gąsienica Kotelnicki. Już w pierw-
szym tygodniu października wokół Andrzeja 
zaczyna zbierać się grupka studentów-górali, 
by w  drugim tygodniu wraz z  koleżankami 
i  kolegami z  innych uczelni przystąpić do 
regularnych prób zespołu. Dziewczęta były 
z  Akademii Medycznej, chłopcy z  Politech-
niki, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego.

(…) Jesienią 1960 r. liczna grupa absolwen-
tów Technikum Hodowlanego w  Nawojowej, 
którzy rozpoczęli studia na WSR postanowiła 
utworzyć Zespół Góralski. Głównym inicjato-
rem tej idei i pierwszym kierownikiem zespołu 
był Eugeniusz Kusior – student drugiego roku 
Wydziału Rolniczego (też absolwent Nawojo-
wej). Zespół przyjął nazwę „HALNY” i  dość 
szybko przygotował program, wzorowany na 
Szkolnym Zespole z  Technikum Hodowlanego 
w Nawojowej. Późną jesienią 1963 r. na prze-
glądzie folklorystycznym znów „HALNY” 
przegrał z HYRNYMI. Wtedy to zapadła decy-
zja, że trzeba wszystko zmienić, że należy skoń-
czyć z amatorszczyzną. Była to decyzja zespołu 
i władz WSR. Do współpracy zaproszeni zostali 
wybitni fachowcy: mgr Kazimierz Bogucki 
(choreografi a) i  jego żona mgr Aleksandra 
Szurmiak-Bogucka (muzyka i śpiew). Pod ich 

kierunkiem dość szybko Zespół przygotował nowy 
program prezentujący folklor górali tatrzańskich 
i przyjął nową nazwę „REGLE”. Kierownikiem 
Zespołu został Andrzej Pawłowski. Pierwszy, 
znaczący występ w 1964 roku „REGLE” dały 
z  okazji otwarcia „Jubileuszowego Gmachu” 
WSR – w ramach uroczystości 600-lecia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i  jednych z  najwspa-
nialszych Juwenaliów. (…) Rok 1968 tak dla 
„REGLI” jak i dla „HYRNYCH” był niezwy-
kle trudny. Członkowie zespołów kończą stu-
dia i wyjeżdżają z Krakowa. W „REGLACH” 
kierownikiem zespołu został wybrany Franci-
szek Soból. Do tego też doszły niespokojne czasy. 
Członkowie obu zespołów prowadzili więc liczne, 
bardzo przyjazne rozmowy na temat połączenia 
się. Rozmowy dały efekt i powstał Zespół Góral-
ski „SKALNI”. Było to świetne posunięcie, które 
stało się fundamentem dla trwającej do dziś 
potęgi „SKALNYCH”. Była ona budowana już 
wspólnie przez całą studencką rodzinę góralską 
i solidny oraz trwały mecenat Uczelni Rolniczej.

CZAS PEŁEN SUKCESÓW

Od samego początku dzisiejsi „SKALNI”, 
a  wcześniej członkowie „REGLI” i  „HYR-
NYCH” mogą poszczycić się wieloma suk-
cesami, zarówno na arenie małopolskiej jak 
i europejskiej. W ramce prezentujemy najwięk-
sze osiągnięcia z jubileuszowego 2012 roku.

Wydarzeniem towarzyszącym naszemu 
Jubileuszowi jest nagranie płyty CD z muzyką 
i  śpiewem oraz wydawnictwo poświęcone 
historii zespołu. Płyty te można kupić w  sie-
dzibie naszego zespołu, w budynku Centrum 
Kultury Studenckiej „ARKA”, przy al. 29 Listo-
pada  50. Nad obchodami naszego święta 
honorowy patronat sprawuje JM Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przez te 
60 lat pomagali nam krzewić piękno pod-
halańskiej kultury, naszym mecenasom 
i  sponsorom. Szczególnie słowa kieruję do 
członków naszego zespołu, którzy przez lata 
swoją pasją zarażali nas i innych. Wszystkich 
młodych zakochanych w  góralskiej tradycji 
zapraszamy do kontaktu z nami.

Z góralskim pozdrowieniem

mgr Józef Brzuchacz
kierownik zespołu „SKALNI”

Sukcesy „SKALNYCH” w 2012 r.
• I miejsce „Złota Ciupaga” 

w konkursie tańca zbójnickiego 
oraz 3 wyróżnienia dla par tanecznych 
w konkursie tańca góralskiego 
na Karnawale Tatrzańskim, 
Bukowina Tatrzańska, 9.02.2012 r.

• I miejsce grupy śpiewaczej dziewczyn,
- I miejsce – śpiew solowy 

dziewczyny, nagroda indywidualna,
- I miejsce – muzyka, nagroda 

indywidualna na konkursie muzyki 
i śpiewu im. A. Knapczyka-Ducha, 
29.04.2012 r.,

• I miejsce grupy śpiewaczej dziewczyn, 
Przednówek w Polanach, 6.05.2012 r.,

• II miejsce grupy śpiewaczej dziewczyn, 
Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej –
Bachledówka, 12.05.2012 r.,

• II miejsce – w konkursie muzyki na 
Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu – Żywiec, 29.07.2012 r.,

• III miejsce – w konkursie śpiewu, 
grupa dziewczyn, Sabałowe Bajania, 
Bukowina Tatrzańska, 10.08.2012 r.,

• I miejsce „Złote Zbyrkadło” dla grupy 
śpiewaczej dziewczyn. Konkurs śpiewu 
na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich 
w Zakopanem – 27.08.2012 r.

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady w czasie okolicznościowego wystąpienia
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Nasz wieszcz Adam Mickiewicz, 
na Krymie wiersze pisał. 
My zaś… mierzyliśmy 
Czyli słów kilka o obozie Koła Naukowego Geodetów UR na Krymie
Krym, 16-30 lipca 2012 r.

Obóz naukowy na Krymie, zorganizowany 
przez Koło Naukowe Geodetów UR odbył 
się w  dn. 16-30 lipca 2012 r. Jedenastooso-
bowa grupa studentów wraz z  opiekunami: 
prof. dr. hab. inż. Zenonem Pijanowskim, 
ówczesnym Prorektorem ds. Organizacji 
Uczelni i  Współpracy z  Gospodarką oraz 
dr.  inż. Zbigniewem Siejką – opiekunem 
KNG UR przeżyła tam niezapomnianą przy-
godę, z której wspomnienia jej uczestników są 
żywe także dzisiaj.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

Pomysłodawcą organizacji obozu naukowego 
na Krymie był nasz opiekun dr inż. Zbigniew 
Siejka, który już w  latach ubiegłych wyjeż-
dżał ze studentami na Ukrainę w  ramach 
ćwiczeń terenowych z  przedmiotu: Geode-
zja Satelitarna. Gdy więc dowiedzieliśmy się 
o perspektywie tak wspaniałego wyjazdu, bez 
chwili wahania zaczęliśmy pakować walizki. 
Znaliśmy bowiem relacje starszych koleża-
nek i kolegów, którzy byli na Krymie i gorąco 
zachęcali nas do tej wyprawy!

Już parę dni później z  dużym zaanga-
żowaniem i  entuzjazmem rozpoczęliśmy 
załatwianie wszystkich formalności związa-
nych z  wyjazdem, wykupienie ubezpiecze-
nia i  skompletowanie sprzętu geodezyjnego 
– bo przecież przede wszystkim jedziemy na 
obóz naukowy, a nie tylko w celach turystycz-
nych! Z realizacją tego zadania poradziliśmy 
sobie nader szybko, jesteśmy bowiem bardzo 
zgranym zespołem. W  taki właśnie sposób 
przygotowaliśmy się do wyprawy na piękny 

Półwysep Krymski, który już na Google 
Earth zrobił na nas ogromne wrażenie.

GDZIE NAS OCZY I NOGI PONIOSĄ, 

A POCIĄG ZAWIEZIE...

Cel naszej wyprawy – miejscowość Ałuszta, 
jest oddalony od Krakowa o  około 1,5 tys. 
km. Odległość ta początkowo zrobiła na nas 
duże wrażenie, jednak wspólnie stwierdzili-
śmy, że droga ta przebiegnie nam w  bardzo 
miłej atmosferze. I tak też się stało! Z Dworca 
Głównego w Krakowie, pociągiem do Lwowa 
wyruszyliśmy 16 lipca o godz. 21.30 i po ok. 
9 godzinach podróży dotarliśmy na piękny 
dworzec kolejowy w  historycznym Lwo-
wie. Kontrola celna na wschodniej granicy 

Unii Europejskiej, przebiegła w miłej atmo-
sferze wszak polskich studentów wszędzie 
lubią. Konieczną przesiadkę i postój we Lwo-
wie wykorzystaliśmy na zwiedzanie mia-
sta i odkrywanie korzeni polsko-lwowskich, 
jak również poznanie ukraińskich obycza-
jów oraz wizytę na Politechnice Lwowskiej 
w  Instytucie Geodezji. Czas ten minął nam 
niezwykle szybko i w mgnieniu oka musieli-
śmy szykować się na pociąg, którym podró-
żowaliśmy dalej na wschód i  południe do 
Symferopola. W  naszej wyprawie od tego 
momentu towarzyszył nam pracownik Poli-
techniki Lwowskiej – dr inż. Oleg Iwańczuk. 
Drugi etap podróży z Lwowa do Symferopola 
trwał ponad 25 godzin. W tym czasie prze-
mieściliśmy się po kuli ziemskiej o  około 

Uczestnicy obozu naukowego na Krymie – Lwów, zwiedzanie miasta, fot. dr inż. Zbigniew Siejka
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N = 4° po szerokości geografi cznej północnej 
w kierunku równika (na południe) i o około 
E = 10° po długości geografi cznej wschodniej 
(na wschód). Podczas tej podróży ukraińska 
kolej żelazna zaskoczyła nas bardzo pozytyw-
nie swoją punktualnością. Sam skład naszego 
pociągu liczył ponad 30 wagonów! Warto 
także wspomnieć, że koleje ukraińskie zatrud-
niają łącznie ok. 376 tys. osób. Dla porówna-
nia, grupa PKP zatrudnia około 90 tys. osób, 
co i tak stawia naszą spółkę na 4 miejscu wśród 
przewoźników kolejowych w  Europie. Jak 
łatwo się domyśleć, na pierwszym miejscu jest 
Rosja - ponad milion pracowników! Ukraina 
jest zaś na miejscu drugim. 

STACJA SYMFEROPOL, 

NARESZCIE WYSIADAMY!

Po wielu godzinach spędzonych w przedzia-
łach (czy to własnych czy sąsiednich) pociąg 
wreszcie zatrzymał się na stacji Symfero-
pol. Pozostały dystans dzielący nas od celu 
podróży - Ałuszty, gdzie znajduje się ośro-
dek Politechniki Lwowskiej, czyli baza ope-
racyjna naszego obozu, postanowiliśmy 
pokonać marszrutką (u nas popularnie zwaną 
busem). Po zapakowaniu całego sprzętu geo-
dezyjnego oraz naszych bagaży baliśmy się, 
że możemy nie ruszyć z miejsca – czy marsz-
rutka „uciągnie” taki ciężar? Nasze obawy 
okazały się nieuzasadnione, bo po chwili byli-
śmy już w drodze i po niecałych 40 minutach 
pod ośrodkiem „Politechnic 1” w  Ałuszcie. 
W trakcie jazdy mieliśmy przyjemność obser-
wować z  okien przepiękne krymskie krajo-
brazy, co prawda nasze polskie Tatry, Beskidy 
czy Pieniny też są piękne, ale góry Krymu zro-
biły na nas jeszcze większe wrażenie!

WSZYSCY SĄ? TO ZACZYNAMY...

Po zakwaterowaniu, zachwycie tutejszym 
klimatem i  widokami, „przywitaniu się” 
z cieplutkim Morzem Czarnym, którego tem-
peratura przekraczała 24oC i  zasłużonym 
odpoczynku po trudach podróży, przyszedł 
czas na pracę. Naszym głównym zadaniem 
w  ramach obozu naukowego było wykona-

nie satelitarnych pomiarów geodezyjnych, 
metodą statyczną na wybranych krymskich 
szczytach górskich oraz w  bezpośrednim 
sąsiedztwie Morza Czarnego. Jak każda tego 
typu praca geodezyjna, również ta została 
podzielona na trzy podstawowe etapy:

• pierwszy - wywiad terenowy,
• drugi – stabilizacja punktów,
• trzeci – właściwe pomiary.

Podczas wywiadu terenowego stwierdzi-
liśmy, że wymagana jest stabilizacja pięciu 
nowych punktów w tym dwóch punktów na 
nadbrzeżnych skałach, które zostały znisz-
czone przez gwałtowne sztormy podczas 
ostatniej zimy. Dwa nowe punkty posta-
nowiliśmy zastabilizować na nadmorskim 
molo i  jeden na szczycie Angar-Burum 
(1441 m n.p.m.).

Stabilizacja punktu na nadbrzeżnej skale, fot. Aleksandra Kuśmierczyk

Pomiar statyczny, fot. Tomasz Noszczyk
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Do drugiego etapu prac przystąpiliśmy 
z  wielkim zapałem. Wyposażeni w  cement, 
szpachelkę, siekierkę i  dłuto ruszyliśmy naj-
pierw w kierunku plaży, a następnie w góry. 
Po dotarciu nad morze wraz z  opiekunami 
wybraliśmy odpowiednie miejsca do zastabi-
lizowania punktów. Po przygotowaniu otwo-
rów w skałach zastabilizowaliśmy punkty za 
pomocą trwałych znaków geodezyjnych osa-
dzonych w betonie. 

Trzeci etap prac obejmował pomiary sate-
litarne techniką statyczną GNSS. Zostały one 
zrealizowane w  ciągu czterech dni, podczas 
czterech niezależnych sesji pomiarowych. 
Pomiary zostały wykonane na dziesięciu 
punktach kontrolnych. Łączny czas pomiaru 
całej kampanii przekroczył 25 godzin obser-
wacji satelitarnych.

Powierzchniowa rozpiętość obszaru, 
na którym wykonywano pomiary to około 
13x10 km, natomiast różnica wysokości to 
ponad 1520 m n.p.m. pomiędzy najwyższym 
i najniższym punktem.

PRACA WYKONANA. 

TO TERAZ CZAS NA LENISTWO?

OCZYWIŚCIE, ŻE NIE… 

MY WOLIMY ZWIEDZAĆ!

Po zakończeniu pomiarów przyszedł także 
czas na turystykę… w  końcu na Krymie 
nie jest się codziennie. W ramach naszych 
wypraw po półwyspie odwiedziliśmy Jałtę, 
gdzie ciągle stoi pomnik Lenina, odby-
liśmy rejs statkiem wycieczkowym do 
Jaskółczego Gniazda oraz zwiedziliśmy 
Bakczysaraj (Бахчисарай) i Czufut-Kale – 
miejsca, które tak zachwyciły naszego wiesz-
cza Adama Mickiewicza, iż napisał Sonety 
krymskie. Szczególne wrażenie zrobiło 
na nas miasto wykute w  skale w  Czufut-
-Kale, dawnej stolicy Chanatu Krymskiego. 
Dziś jest tam rezerwat przyrodniczo-
-historyczny, a  na każdym kroku można 
poczuć się jak podróżnik. Pobyt w  Bak-
czysaraju zakończyliśmy posiłkiem w ture-
ckiej restauracji (z  polskim menu, czyżby 
się nas tu spodziewali?). Wspólny posiłek 
przy niskim stole, do którego zasiedliśmy 

„po  turecku” był miłą chwilą odpoczynku 
od wszechobecnego upału.

ALE, ŻE JUŻ? PANIE DOKTORZE 

MY ZOSTAJEMY!

Po zakończonych pomiarach, zwiedzeniu 
kilku atrakcji turystycznych Krymu nieubła-
ganie zbliżał się czas zakończenia naszego 
cudownego obozu naukowego! Tak, tak, 
nawet nauka może być cudowna! Wszy-
scy ze smutkiem zaczęliśmy się więc pako-
wać, a bagaży tym razem było jeszcze więcej, 
ponieważ każdy kupił masę pamiątek. Nie 
mogliśmy wyjechać z  Krymu bez „pożegna-
nia” z Morzem Czarnym, skoro było powita-
nie, musi być też pożegnanie – stwierdziliśmy 
wszyscy razem i z impetem ruszyliśmy w kie-
runku plaży. Woda była znów bardzo ciepła 
i nikomu z nas nie chciało się z niej wychodzić.

Z wielkim żalem wsiadaliśmy do marsz-
rutki opuszczając Ałusztę. Droga ta minęła 
nam tym razem błyskawicznie i  zanim się 
obejrzeliśmy, byliśmy już pod dworcem 
w Symferopolu. Stamtąd pociągiem udaliśmy 

się w drogę powrotną do Lwowa, gdzie znów 
mieliśmy cały dzień na zwiedzanie. Tym 
razem odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakow-
ski i Orląt Lwowskich, gdzie oddaliśmy hołd 
poległym bohaterom!

Nazajutrz, wsiedliśmy do pociągu zmie-
rzającego do Krakowa i  obudziliśmy się 
w  naszym kochanym mieście. Jakież było 
nasze zdziwienie, gdy przyzwyczajeni do 
pięknej pogody na Krymie, ubrani w  letnią 
odzież, zostaliśmy powitani na krakowskim 
dworcu lekkimi opadami deszczu. Tak, tak 
Kochani, jesteśmy już w  Polsce, więc nasze 
przyzwyczajenia trzeba zmienić!

 Na dworcu wszyscy razem podziękowali-
śmy sobie za wspólnie spędzone chwile, podzię-
kowaliśmy też prorektorowi prof. dr. hab. inż. 
Zenonowi Pijanowskiemu i dr. inż. Zbignie-
wowi Siejce za opiekę nad nami, a następnie 
wszyscy wyruszyliśmy do swoich domów.

 Opracowanie: Tomasz Noszczyk
współpraca: Dawid Kudas

Łukasz Mikołajczyk
Koło Naukowe Geodetów UR

Bakczysaraj. Turecka restauracja, fot. Alicja Drabik
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Ekspedycja Naukowa w rejon Jeziora Bajkał
czerwiec-lipiec 2012 r.

W dniach 19 czerwca – 10 lipca 2012 r. grupa 
16 studentów Uniwersytetu Rolniczego 
im. H. Kołłątaja w  Krakowie oraz student 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i student Poli-
techniki Krakowskiej wraz z  opiekunami: 
kierownikiem wyprawy dr. inż. Piotrem 
Kacorzykiem oraz dr. hab. inż. Marcinem 
Pietrzykowskim, wzięła udział w  Ekspe-
dycji Naukowej nad Jezioro Bajkał. Uczest-
nicy byli przedstawicielami: Sekcji Łąkarstwa 
Koła Naukowego Rolników, Sekcji Ekologii 
Lasu Koła Naukowego Leśników oraz Sekcji 
Ochrony Zwierząt Wolno Żyjących Koła 
Naukowego Zootechników.

PODRÓŻ

Nad Jezioro Bajkał wyruszyliśmy po półrocz-
nym okresie przygotowań. Najpierw pocią-
giem do Warszawy, następnie autokarem 
przez Wilno i  Rygę, do Moskwy, do której 
dotarliśmy 22 czerwca. Jeszcze tego samego 
dnia ruszyliśmy na zwiedzanie pięknej sto-

licy Rosji. Następnego dnia rozpoczęliśmy 
prawdziwą przygodę pociągiem relacji Mos-
kwa–Czyta. Kolejne dni spędzaliśmy chłonąc 
przesuwające się za oknem pociągu krajo-
brazy oraz lokalne przysmaki, m.in. pirożki 
i  ryby. Mijaliśmy ponadmilionowe metro-
polie: Jekaterynburg, Omsk, Nowosybirsk, 
wielkie rzeki, takie jak: Wołga, Ob i Jenisej, 
ale także ubogie wsie i połacie pustych prze-

strzeni. Trzy i pół dnia podróży koleją transsy-
beryjską minęły w mgnieniu oka i dotarliśmy 
do Irkucka. Stąd tzw. „elektriczką” dojechali-
śmy do położonej nad samym Bajkałem miej-
scowości Sludianka.

MORZE SYBERII

Nasz pierwszy nocleg na Syberii miał miejsce 
na Szamańskim Mysie. Podziwialiśmy maje-
stat i urok najgłębszego jeziora na Ziemi, zwa-
nego Morzem Syberii. Rankiem powitała nas 
piękna pogoda i  pełni zapału wyruszyliśmy 
w Chamar-Daban („Limbowe Góry”). Noco-
waliśmy w turbazie „Bajkalska Egzotyka”, a na 
kolejne dni rozbijaliśmy obóz niedaleko sta-
cji meteorologicznej. Podczas spędzonych 
tam kilku dni poszczególne sekcje rozpoczęły 
badania: faunistyczne, biometryczne i fi toso-
cjologiczne tajgi oraz fl orystyczne zbiorowisk 
trawiastych. Oprócz tego eksplorowaliśmy 
okolicę, zdobywaliśmy najwyższe wierzchołki: 
Pik Czerskiego oraz Pik Czekanowskiego, 
rozpościerające się nad Jeziorem Serce oraz 
przełęcze Czartowe Wrota i Pik Bezimiennyj.Przeprawy na szlaku w górach Chamar-Daban, fot. Joanna Piwowarska

Nasza stacja końcowa na trasie transsibu, fot. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
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SAJANY WSCHODNIE

W  kolejnych dniach przedostaliśmy się 
do odległej o  ok. 120 km Doliny Tun-
kińskiej. Uzdrowiskowa miejscowość 
Arszan stanowiła naszą bazę wypadową 
w  Tunkińskie Golce, najwyższe pasmo 
Sajanów Wschodnich. Tu kontynuowa-
liśmy badania i  zdobyliśmy Pik Lubwi, 
a część grupy także wyższy Pik Drużby. Mie-
liśmy też okazję zobaczyć dacan, czyli uczel-
nię –klasztor wyznawców lamaizmu, wioskę 
Buriatów–rdzennej ludności rejonu Baj-
kału oraz plac targowy, na którym handluje 
się różnorakimi „ziołami” – można tu kupić 
w postaci np. surowca do naparów wszystkie 
gatunki różanecznika, karaganę, czy pięcior-
nik krzewiasty, zwany tu „kurylskim czajem”.

JESZCZE RAZ MORZE SYBERII

Wróciliśmy jednak nad Bajkał i  kutrem 
popłynęliśmy do miejscowości Listwianka, 
położonej przy wypływie rzeki Angary z Baj-
kału. Wizyta w  muzeum oraz arboretum, 
założonych przy Instytucie Limnologicznym 
Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akade-
mii Nauk, wzbogaciła naszą wiedzę o Morzu 
Syberii. Byliśmy również świadkami ciągle 
żywej pamięci o  polskich zesłańcach: Bene-
dykcie Dybowskim i Janie Czerskim, których 
popiersia witały nas w muzeum, a nazwiska są 
uwiecznione w nazwach, takich jak: Pik Czer-
skiego, Kamień Czerskiego, ulica Dybow-
skiego w  Irkucku. Smakowaliśmy omula 
(endemiczny gatunek bajkalskiej ryby), 
kumys (sfermentowane mleko klaczy), kie-

drowyje rieszki (prażone nasiona limby sybe-
ryjskiej) oraz inne specjały lokalnej kuchni. 
Wkrótce jednak nasza ekspedycja dobiegła 
końca. Przedostaliśmy się do Irkucka, skąd 
samolotem wróciliśmy do Moskwy, a następ-
nie, kolejno autokarem i pociągiem, dotarli-
śmy do Krakowa.

EFEKTY

Nasza ekspedycja miała charakter interdyscy-
plinarny. Podczas swoich prac badawczych 
poruszyliśmy zagadnienia z różnych dziedzin, 
co umożliwiło wymianę wiedzy i  doświad-
czeń. Zdobyliśmy doświadczenie w organiza-
cji przedsięwzięcia tego rozmiaru. Wyprawa 
ta dała nam również niepowtarzalną okazję 
poznania kultury odmiennej od naszej oraz 
egzotycznej syberyjskiej przyrody. Wyniki 
badań zostaną zaprezentowane podczas 
Wydziałowych Sesji Kół Naukowych w roku 
akademickim 2012/2013.

Pragniemy w tym miejscu podziękować 
władzom UR ówczesnej kadencji: 
JM Rektorowi Uniwersytetu 
Rolniczego prof. dr. hab. inż. 
Januszowi Żmiji, prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierzowi Sady – Prorektorowi 
ds. Dydaktycznych i Studenckich, 
prof. dr hab. inż. Krystynie Koziec 
– Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej, dziekanom 
wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznego 
prof. dr. hab. inż. Teofilowi Łabzie, 
Hodowli i Biologii Zwierząt prof. dr. hab. 
lek. wet. Jerzemu Niedziółce, Leśnego 
prof. dr. hab. inż. Stanisławowi 
Orłowi, Inżynierii Produkcji i Energetyki 
prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi 
Juliszewskiemu oraz naszym 
sponsorom, bez których ta wyprawa 
nie byłaby możliwa: dyrektorowi RDLP 
w Krakowie Stanisławowi Sennikowi, 
dyrektorowi RDLP w Katowicach 
dr. inż. Kazimierzowi Szabli, 
Nadleśnictwu Rybnik, Wspólnocie Leśnej 
Uprawnionych 8 Wsi w Witowie, 
F.H.U. „Jan” Dobczyce, firmie Polar Sport.

Opracowanie: Ewa Siedlarczyk
Materiał powstał na podstawie relacji 

wszystkich uczestników obozu naukowego

Arszan – ulica Puszkina, a w tle Sajany, fot. dr inż. Piotr Kacorzyk

Obóz u podnóża Piku Czerskiego, fot. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
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Czy już wiecie, że w „ARCE” co środę odbywa 
się Karaoke, a  w  każdy czwartek dysko-
teka tematyczna? Zdajecie sobie też sprawę, 
że z  „ARKĄ” można zwiedzić cały świat?
A  o  działalności charytatywnej coś słyszeli-
ście? O wszystkich tych inicjatywach mogli-
ście usłyszeć podczas Dnia Otwartego 
z  Radą Programową Centrum Kultury 
Studenckiej, które odbyło się 16 paździer-
nika 2012 r. Podczas tego wieczoru zapre-
zentowały się wszystkie jednostki artystyczne 
Centrum: Klub Akademicki „ARKA”, 
Klub „BUDA”, Chór UR, Zespół „Skalni”, 
„Hagard” oraz Teatr Tańca. Spotkanie to było 
skierowane do całej społeczności akademi-
ckiej, zainteresowanych światem kultury. Kto 
był to wie, że mieliśmy się czym pochwalić.

MORZE KULTURY

Spotkania Podróżnicze odbywają się 
cyklicznie raz w  miesiącu (pierwsze w  tym 
roku ,,odbyło się” w Jemenie, kolejnym była 
podróż do Ghany) spotkania te pozwalają 
zwiedzać świat, poznawać kultury i  smako-
wać życia bez opuszczania granic Krakowa. 
W końcu to „ARKA”.

Bal Beana, czyli swoiste otrzęsiny dla stu-
dentów pierwszego roku. Tradycyjnie organi-
zacją imprezy zajęli się studenci z Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów wraz z  Radą 
Programową CKS. Reprezentujący poszcze-
gólne wydziały mieli za zadanie przygoto-
wać krótką formę artystyczną, a  następnie 
wziąć udział przygotowanej konkurencji. 
Motywem przewodnim byli w  tym roku 
Superbohaterowie, nie zabrakło, więc Super-
menów, Batmanów, Kobiet Kotów, pojawił 
się też Papa Smerf (w  tej roli zobaczyliśmy 

dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR – 
Prorektora ds. Dydaktycznych i  Studen-
ckich). Walka była zacięta, a po konkurencji 
polegającej na rozwinięciu i założeniu na sie-
bie zamarzniętej koszulki ogłoszono wyniki. 
Jury jednogłośnie zdecydowało o  przyzna-
niu dwóch pierwszych miejsc sąsiadującym 
Wydziałom Inżynierii Produkcji i Energetyki 
oraz Technologii Żywności.

W każdą środę zapraszamy na Karaoke 
– w  tym dniu zniesiemy każdy TALENT. 
Zaś w czwartki zapraszamy na imprezy tema-
tyczne w stylu retro, z muzyką disco z lat 70. 
i  80., z  okazji Haloween, ciesząca się wielo-
letnią tradycją Wieś Party, Andrzejki z wróż-
bami, Rockoteki, koncerty i wiele innych.

POZNAJEMY ŚWIAT

Dla osób lubiących klimat folkowy polecamy 
Wieczory Folkowe – to wówczas poznajemy 

świat przez muzykę. Na te wieczory zapra-
szane są zespoły kultywujące folklor danego 
regonu świata. O  swoim góralskim regio-
nie poprzez śpiew i muzykę oraz regionalne 
potrawy prezentowali „Skalni” oraz zespół 
„Arie Andauz” wprowadzający nas w  świat 
fl amenco. I  w  końcu coś dla aktywnych: 
wyjazdy studenckie z  Klubem Podróżnika 
to przede wszystkim propagowanie turystyki 
kulturowej pod szyldem Uniwersytetu Rol-
niczego połączone z doskonaleniem zawodo-
wym studentów.

Z MYŚLĄ O INNYCH

Nie zapominamy też o  działalności cha-
rytatywnej. W  „ARCE” często pomagamy 
innym organizując z  Akademickim Kołem 
PCK i  HDK, Dzień Dawcy Szpiku, Akcje 
Krwiodawstwa oraz Świąteczny Koncert 
Charytatywny.

Dzień Otwarty z Radą Programową 
Centrum Kultury Studenckiej
Kraków, 16 października 2012 r.

Spotkanie rozpoczął gościnny występ kabaretu „Zmarnowany potencjał”
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CZEKAMY NA WAS

Jeśli macie ochotę stworzyć czy poprowadzić 
coś własnego zapraszamy do nas, jesteśmy 
otwarci na wszystkie Wasze propozycje.

Ciekawi jesteście jak to wszystko działa?
– W  „ARCE” mieści się Centrum Kul-

tury Studenckiej wspierane przez Radę Pro-
gramową, w  której skład wchodzą prawie 
sami studenci.

Co zrobić, by działać w „ARCE”?
– Wystarczy odrobina kreatywności 

i  przede wszystkim trzeba kochać kulturę. 
Aby prowadzić coś własnego w C.K.S należy 
z  gotowym pomysłem zwrócić się do Rady 

Programowej w  celu przedyskutowania dal-
szej realizacji planu. Aby cokolwiek zmie-
nić, poprawić, dodać, usunąć, przemeblować 
itp. Wystarczy nam o tym powiedzieć. Cze-
kamy właśnie na Was, na ludzi kreatywnych 
i żądnych przygód. Nie przegap takiej szansy, 
zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych. Każdy 
działacz Wam powie, że najlepiej bawi się 
podczas realizacji planów i marzeń. Nie żałuj-
cie tego, iż czas na studiach przeznaczyliście 
tylko na naukę…

Do zobaczenia w „ARCE”!

Tekst: Elżbieta Hoły
Rada Programowa

Centrum Kultury Studenckiej
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła

Wieczór folkowy, zespół prezentuje taniec  fl amenco

Skecze w wykonaniu kabaretu „O co chodzi” z UR

W tym roku akademickim, 10 października, 
po raz pierwszy spotkaliśmy się na Otwartym 
Zebraniu Samorządu Studentów UR. Wzięło 
w nim udział wielu stałych samorządowców, 
jak również liczne grono osób nowych, 
głównie z  pierwszego roku, które swoją 
obecnością zadeklarowały chęć aktywnego 
włączenia się w życie uniwersyteckie, poprzez 
działanie w naszym samorządzie.

W  czasie zebrania Anna Orlof – prze-
wodnicząca URSS, podziękowała wszystkim 
aktywnie działających samorządowcom, któ-
rzy nawet w okresie wakacji działali na rzecz 
promocji naszej Uczelni i angażowali się mię-
dzy innymi w takich inicjatywach jak Obóz 
Adaptacyjny Adapciak UR 2012 Szczaw-
nica, czy akcja promocyjna UR zorganizo-
wana przez Biuro Promocji przy współpracy 
z samorządem studenckim.

DELEGACI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

W czasie zebrania dokonano również wyboru 
delegatów do PSSUK (Porozumienie Samo-
rządu Studentów Uczelni Krakowa) i PSSUR 
(Porozumienie Samorządów Studentów 
Uczelni Rolniczych). Naszymi reprezentan-
tami w  Krakowie zostali: Elżbieta Hoły, 
Andrzej Majerski i Michał Kmiecik, nato-
miast na zebraniach Uczelni Rolniczych 
reprezentować nas będą: Krzysztof Pikul, 
Dawid Pasieka oraz Michał Porębski.

Została rownież powołana Komi-
sja do spraw rozwoju i nauki, której zasady 
działania krótko scharakteryzował Paweł 
Krasa. Delegaci zgodzili się na jawne gło-
sowanie, w wyniku którego zostało powoła-
nych 6  członków: Kinga Graniczkowska, 
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Tomasz Mróz, Krzysztof Pikul, Paweł 
Krasa, Grzegorz Szymlak i Emil Szanduła.

Następnie powołano Komisję do spraw 
współpracy z zagranicą, której zasady działa-
nia krótko objaśniła Marta Garai. Również 
i  w  tym przypadku delegaci zgodzili się na 
jawne głosowanie, w  wyniku którego wyło-
niono komisję w składzie: Aleksandra Barć, 
Marta Garai, Sabina Kozak, Wojciech 
Matras, Mateusz Wójtyn, Wojciech Pocz-
towski i Michał Kmiecik.

POZOSTAŁE SPRAWY I WOLNE WNIOSKI

Po zakończeniu wyborów głos zabrał Paweł 
Krasa promując kurs pedagogiczny, który 
jest organizowany już po raz trzeci w  naszej 
Uczelni. Zaś Robert Łoś poruszył kwestię 

Balu Beana UR 2012, który ma się odbyć 8 
listopada. Promował również wypełnianie 
ankiet dotyczących lekarza pierwszego kon-
taktu w  Krakowie. Wybrano także Izabelę 
Litwin na koordynatora II Eventu Squasha, 
natomiast koordynatorem trzymającym pieczę 
nad ankietami URSS została Ewelina Bąba.

Anna Orlof udzieliła informacji na temat 
wyjazdu do Lwowa, zachęcając przy tym 
wszystkich studentów do zapisów. W wolnych 
wnioskach poruszono temat akademików, 
a  dokładniej problem łącza internetowego 
oraz kwestię dodatkowych opłat. Na zakończe-
nie spotkania Paweł Walner przekazał infor-
mację na temat sekcji narciarskiej i zawodów 
narciarskich i  snowboardowych, zachęcając 
jednocześnie wszystkich miłośników białego 
szaleństwa do wstąpienia w szeregi sekcji.

DUŻE ZAINTERESOWANIE

I Otwarte Zebranie Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów wypadło bardzo dobrze, 
a potwierdzić to może duża liczba uczestni-
czącym w  nim studentów. Oczywiście cie-
szymy się bardzo i dziękujemy wszystkim za 
przybycie, wyrażamy również nadzieję, że 
w przyszłości wszyscy aktywnie włączycie się 
działalność samorządową.

Wszystkim wybranym delegatom i  koor-
dynatorom inicjatyw URSS oraz człon-
kom nowopowstałych Komisji serdecznie 
gratulujemy!

Tekst: Michał Kmiecik, Paweł Walner
IV WHiBZ

Studenci w trakcie obrad Wystąpienie Anny Orlof, przewodniczącej URSS

I otwarte posiedzenie URSS
Kraków, 10 października 2012 r.
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Jak co roku w Klubie Akademickim „ARKA” 
odbyły się Otrzęsiny Studentów I  roku. Bal 
Beana zawsze cieszy się dużym zaintereso-
waniem, więc i  w  tym roku frekwencja była 
bardzo wysoka. Swą obecnością zaszczycili nas 
m.in. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 
– Prorektor ds. Dydaktycznych i  Studen-
ckich, mgr Wacław Trojan – kierownik 
Działu Nauczania, niemal całe Grono Dzie-
kańskie oraz wielu gości. Tematem prze-
wodnim tegorocznych zmagań Wydziałów 
byli „Superbohaterowie”. Głównymi orga-
nizatorami była Uczelniana Rada Samorządu 
Studentów UR i Klub Akademicki „ARKA”.

O godzinie 20 przystąpiliśmy do pierw-
szej części otrzęsin – występów artystycz-
nych każdego z  Wydziałów, ale najpierw 
głos zabrał dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. UR, a następnie Anna Orlof – prze-
wodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu 
Studentów. Konferansjerzy Kamil Peroń-
czyk i Elżbieta Hoły, poprzez swoje stroje 
wprowadzili nas w  świat superbohaterów 
i  mocy nadprzyrodzonych. Najważniejsi 
tego wieczoru – studenci I  roku przedsta-
wiali na scenie przygotowane przez sie-
bie występy o  tematyce mniej lub bardziej 
związanej ze swoim Wydziałem i  tema-
tem przewodnim. Innowacją podczas tego 
Balu Beana był gościnny występ reprezen-

tacji studentów I  roku z  Uczelnianej Rady 
Samorządy Studentów zwerbowanych pod-
czas Obozu Adaptacyjnego, którzy poka-
zali przedstawienie na wysokim poziomie! 
Oprócz zabawnych skeczy nie zabrakło rów-
nież śpiewu i  tańca. Podczas drugiej części 
balu, dla reprezentantów Wydziałów zor-
ganizowano mały konkurs, podczas którego 
należało ubrać się w  zamrożoną i  zwiniętą 
koszulkę – oczywiście na czas. Po krótkiej 
naradzie Jury zadecydowało, że  I  miejsce 
ex aequo zajął Wydział Technologii Żyw-
ności oraz Wydział Inżynierii Produkcji 
i  Energetyki, II miejsce przypadło repre-
zentantom Studiów Międzywydziałowych 
Biotechnologii, pozostałe Wydziały zajęły 

równorzędne IV miejsce. Wszyscy uczest-
nicy konkursów otrzymali od Samorządu 
Studenckiego koszulki tematyczne, a  zwy-
cięzcy dodatkowo nagrody niespodzianki.

W  imieniu URSS pragniemy serdecznie 
podziękować Władzom Rektorskim i Dziekań-
skim za wsparcie i  pomoc w  organizacji Balu 
oraz wszystkim studentom, którzy spędzili ten 
wyjątkowy wieczór w KA „ARKA”, w szczegól-
ności Studentom I roku, którzy aktywnie włą-
czyli się w przygotowanie Balu Beana. Wspólnie 
z Samorządami Wydziałowymi udało się nam 
stworzyć to niesamowite widowisko.

Tekst: Bartosz Kania student I roku
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bal Beana
Kraków, 8 listopada 2012 r.

Ofi cjalne rozpoczęcie Balu

Reprezentanci Wydziału Technologii Żywności

Studenci, podczas zabawy po występach 
artystycznych
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Uczestnicy XIX Konwentu Przewodniczą-
cych Samorządów Studenckich mogli wziąć 
udział w  szeregu paneli dyskusyjnych doty-
czących funkcjonowania struktur studen-
ckiego ruchu samorządowego, zadań i wyzwań, 
z  jakimi mierzą się samorządy studenckie dziś 
i perspektyw na dalsze funkcjonowanie w zmie-
niającym się obszarze szkodnictwa wyższego. 
Reprezentantami Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie byli Anna Orlof, Adriana Wilkosz 
i Krzysztof Pikul.

PIĄTEK – DZIEŃ PIERWSZY

W piątek 16 listopada reprezentanci poszcze-
gólnych uczelni udali się do Warszawy. Już 
wtedy można było zaobserwować pewnego 
rodzaju „solidarność” pomiędzy uczelniami 
z tych samych miast. Większość uczelni kra-
kowskich wybrało transport kolejowy, już 
w  pociągu można było ciekawie porozma-
wiać i  wymienić poglądy na temat uczelni, 
roli samorządu studentów oraz stanu PKP. 
Po dotarciu na miejsce i  zakwaterowaniu 
się w hotelu wszyscy uczestnicy udali się na 
debatę otwierającą konwent Ruch samorzą-

dowy wczoraj i dziś – cele, motywacje, perspek-
tywy rozwoju. Po przedstawieniu krótkiego 
zarysu historycznego studenckiego ruchu 
samorządowego nastąpiła zagorzała dyskusja 
– tematem przewodnim były różne metody 
aktywizacji studentów do działalności samo-
rządowej. Zakończeniem debaty było przed-
stawienie informacji dotyczących Zjazdu 
Sprawozdawczo -Wyborczego, który miał się 
odbyć w najbliższym czasie.

SOBOTA – DZIEŃ DRUGI

Kolejny dzień zapowiadał się bardzo intere-
sująco, gdyż od samego rana wypełniony był  
wieloma panelami dyskusyjnymi porusza-
jącymi ważne tematy. Pierwszym, który nas 
szczególnie zainteresował był System pomocy 
materialnej – zasady funkcjonowania oraz pro-
pozycje zmian systemowych, prowadzony przez 
eksperta ds. pomocy materialnej, przedstawi-
ciela PSRP w Radzie Główne Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Jakuba Jasińskiego. Na 
pewno informacje i  wiedza zdobyta pod-
czas tego forum dyskusyjnego zaprocentuje 
w przyszłości. Ciężko opisać wszystkie zagad-
nienia tego dnia, a  były to między innymi: 

Kultura jakości kształcenia „25 lat Erasmus’a” 
czy też Nowoczesne sposoby komunikacji. Jed-
nak punktem kulminacyjnym tego dnia była 
uroczysta Gala Nagród Środowiska Studen-
ckiego PROstudent 2012. W Teatrze Palla-
dium wręczono nagrody laureatom konkursu 
STRuNa 2012 – dla najlepszych kół nauko-
wych w  Polsce; ProStudent – najbardziej 
pro studencka działalność. Całe wydarzenie 
uświetniały występy artystyczne oraz list od 
pani minister prof. dr hab. Barbary Kudry-
ckiej. Na gali brakowało jednak przedstawi-
cieli władz co zostawiło pewien niesmak. Po 
jej zakończeniu na wszystkich czekał poczę-
stunek oraz możliwość konwersacji z  przed-
stawicielami samorządów studenckich uczelni 
z całej Polski, jak również z laureatami wyżej 
wymienionych konkursów.

NIEDZIELA – DZIEŃ TRZECI

Ostatni dzień przeznaczony był na wykwa-
terowanie się, ostatnią wymianę zdań i  spo-
strzeżeń z innymi uczestnikami oraz powrót 
do Krakowa. Jak zwykle PKP nie zawiodło, 
dwa razy dłuższa podróż za te same pieniądze.

EPILOG

XIX Konwent Przewodniczących Samo-
rządów Studenckich można uznać za udany. 
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania 
i  profesjonalnie zrealizowany założony plan 
zjazdu. Wiadomości i doświadczenia zdobyte 
podczas tej konferencji zaprocentują w przy-
szłości w działalności samorządowej.

Tekst: Krzysztof Pikul
przewodniczący 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

XIX Konwent 
Przewodniczących Samorządów Studenckich
Warszawa, 16-18 listopada 2012 r.
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Obradujący 30 listopada 2012  r. 
w  Warszawie XX Zjazd Parlamentu 
Studentów RP wybrał nowe władze, które 
rozpoczną swoją dwuletnią kadencję 
1  stycznia 2013  r. Uniwersytet Rolniczy 
reprezentowało 3 studentów.

Delegat do PSRP – Anna Orlof, Prze-
wodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, oraz dwóch obserwatorów – Paweł 
Krasa i Mateusz Woźniak, uczestniczyło na 
XX Zjeździe Parlamentu Studentów Rze-
czypospolitej Polskiej 30 listopada 2012 r. 
w Teatrze PALLADIUM w Warszawie.

Parlament Studentów RP, który m.in. 
reprezentuje środowisko studenckie przed 
organami Państwa Polskiego, opiniuje akty 
prawne dotyczące studentów, inicjuje pro-
jekty i działania na rzecz środowiska studen-
ckiego, współdecyduje o pozycji środowiska 
studenckiego i polityce państwa wobec mło-

dzieży, wspiera działania prostudenckie oraz 
inspiruje międzynarodową wymianę studen-
tów oraz aktywnie uczestniczy w  między-
narodowym ruchu studenckim raz na dwa 
lata wybiera Przewodniczącego na zjeździe, 
który jest najwyższym organem Parlamentu 
Studentów RP. Podział mandatów na daną 
uczelnię dokonywany jest według liczby stu-
dentów danej uczelni zgodnie z  przyjętymi 
zasadami; w przypadku Uniwersytetu Rolni-
czego było to 3 głosy (dla uczelni od 10.001 
do 20.000 studentów).

Dotychczasowym Przewodniczącym 
PSRP kadencji 2011-2012 była Domi-
nika Kita. Owiane już dziś legendą poprzed-
nie Zjazdy PSRP trwały niekiedy kilkanaście 
godzin, dokonując wyborów najodpowied-
niejszego przedstawiciela wszystkich polskich 
studentów. W tym roku XX zjazd odbył się nad-
zwyczaj szybko i sprawnie. Do roli Przewodni-
czącego PSRP przystąpił tylko jeden kandydat 

– reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego – 
Piotr Müller i to on został nowym Przewod-
niczącym Parlamentu na kadencję 2013-2014.

Podczas zjazdu wybrano także nowych 
przedstawicieli do poszczególnych Rad PSRP. 
Do Rady Wykonawczej, która jest organem 
wykonawczym PSRP, wybrano 5 osób, w tym 
przedstawicielkę Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w  Krakowie – Agnieszkę Sadowską, 
która stanie na czele Komisji ds. Przedsiębior-
czości. Do Rady Studentów (organu uchwa-
łodawczego i  opiniodawczego Parlamentu) 
wybrano 12 osób, w  tym studenta Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – Dawida Kolendę. 
Do Komisji Rewizyjnej (organu kontrolnego 
Parlamentu) Wybrano 5 osób i tutaj też poja-
wia się reprezentantka z Krakowa, Katarzyna 
Sroka z Akademii Sztuk Pięknych.

Tekst: Mateusz Woźniak. Biuro URSS
Zdjęcie: Łukasz Bobryk

XX Zjazd Parlamentu Studentów RP 
wybrał nowe władze
Warszawa, 30 listopada 2012 r.
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Każdy, kto mieszkał w  domu studenckim, 
czyli popularnym akademiku wie, jak ważną 
sprawą jest standard życia. To wcale nie jest 
kwestia drugorzędna, gdyż jakość wyposa-
żenia, począwszy od mebli, przez części sani-
tarne, po dostęp do Internetu, wpływa na 
warunki w jakich się uczymy. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że w akademiku w okresie studiów 
spędzamy znaczą część czasu, to ten standard 
jest jeszcze ważniejszy.

„BRATNIAK” – ŻYWA HISTORIA

To prawdziwa historia Uczelni, przy ul. Sta-
nisława Ziaji, a dziś Jabłonowskich stoi duży 
i okazały budynek, który jest najbliżej Rynku 
położonym domem studenckim w  Krako-
wie. To tam funkcjonował przez lata teatrzyk 
małych form „Rezonans”, „Klub Piosenki” 
oraz sławny na całą Polskę kabaret „Pod Budą”. 
Z tym miejscem związane są takie postaci jak 
Bogdan Smoleń, czy Andrzej Sikorowski. 
Aktualnie po zakończeniu remontu budynku 
trwają prace związane z otwarciem tego klubu.

REMONT I NOWE OBLICZE

Czas płynie nieubłaganie i zostawia również 
ślad na tak twardych materiałach jak cegła. – 
Budynek wskutek wielu lat użytkowania wyma-
gał generalnego remontu – zaznacza mgr inż. 
Artur Szymacha kierownik Domów Studen-
ckich „Bratniak” i „Młodość”.  – Podjęto zatem 
decyzję, by w czerwcu zeszłego roku rozpocząć 
bardzo poważną modernizację, którą praktycz-
nie zakończyliśmy w październiku 2012 roku. 
Tym sposobem studenci mogli już bez przeszkód 
wprowadzić się do nowych pokoi. Prace, choć 
trwały tylko nieco ponad rok objęły swym 

zasięgiem praktycznie całe wnętrze budynku 
– od wymiany wszystkich pionów sanitar-
nych, poprzez stolarkę wewnętrzną, podłogi 
i nowe wyposażenie wnętrza budynku. Pewną 

nowością, z uwagi na ekonomiczne użytkowa-
nie akademika, jest radiowo sterowany system 
załączania światła i  włączania wentylacji 
mechanicznej w bardzo nowocześnie wyposa-

Nowe oblicze „Bratniaka”
Kraków, 5 grudnia 2012 r.

Prace remontowe obejmowały wyburzanie niektórych ścian

Po zakończeniu remontu pokoje gwarantują bardzo wysoki standard
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żonych węzłach sanitarnych, które ma każdy 
pokój. Na tym jednak prace się nie zakończyły. 
Ze względów bezpieczeństwa cały budynek, 
zarówno w środku jak i na zewnątrz objęty jest 
nowoczesnym i  bardzo czytelnym systemem 
monitoringu.

JAK W DOBRYM HOTELU

Wnętrze akademika po generalnym remon-
cie przypomina raczej nowoczesny hotel, niż 
dom studencki. Składy, lub raczej pokoje, są 
1, 2 i  3 osobowe. W  części wspólnej poło-
żono odporne na ścieranie płytki, kasetonowy 
sufi t maskujący wszystkie instalacje, a w pral-
niach i kuchniach zamontowano nowoczesne 

urządzenia. – Warto zainwestować w  dobry 
i  sprawdzony sprzęt – wyjaśnia kierownik 
Artur Szymacha.  – Biorąc pod uwagę, że będzie 
on intensywnie eksploatowany przez wiele osób 
musi mieć podwyższoną trwałość, a  to prze-
kłada się na cenę zakupu, lecz w  ostatecznym 
rozrachunku okazuje się być tani i bezawaryjny.

Standard to również Internet. Miesz-
kańcy nowej części „Bratniaka” mają zamon-
towane łącza kablowe, zaś tzw. „krótka część” 
ma dostęp radiowy. Aktualny transfer wynosi 
1 Mbit, ale już w niedalekiej przyszłości, po 
podłączeniu światłowodu, będzie on zwięk-
szony do 7 Mbit. Gdy do tych wszystkich prac 
dołączymy jeszcze planowany remont elewa-
cji, to istotnie otrzymamy hotel dla studentów.

DOBRE, A MOŻE NAWET NAJLEPSZE

Studia to indywidualne poszukiwanie wiedzy. 
W „Bratniaku” na każdym piętrze są bardzo 
jasne i nowoczesne sale cichej nauki, w któ-
rych są dogodne warunki do pracy naukowej. 
Nie samą nauką jednak student żyje. W nie-
długim czasie zostanie uruchomiona także 
siłownia i sala gimnastyczna z urządzeniami 
aerobowymi. W podziemiach otwarty zosta-
nie klub „BUDA” – zatem każdy znajdzie coś 
dla siebie.  – Patrząc na nowe oblicze „Brat-
niaka” można powiedzieć, że wraz z akademi-
kami przy al. 29 Listopada i jedyną w swoim 
rodzaju „Młodością” mamy, jako Uczel-
nia, najlepsze domy studenckie w  Krakowie. 
Możemy być dumni z ich wyglądu i standardu, 
należy mieć jedynie nadzieję, że studenci doce-
nią ten trud i będą szanowali swoje mieszka-
nia. Jestem nawet tego pewien – podsumowuje 
mgr inż. Artur Szymacha.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski
Zdjęcia: mgr inż. Artur Szymacha

Szczególne podziękowania w imieniu swo-

im, pracowników i mieszkańców akademi-

ka kieruję do JM Rektora prof. dr. hab. 

inż. Włodzimierza Sady, prof. dr. hab. 

inż. Janusza Żmiji Rektora poprzedniej 

kadencji oraz kanclerza mgr. inż. Krzysz-

tofa Ziółkowskiego, za zaangażowanie 

w prace inwestycyjno-remontowe. Słowa 

wdzięczności kieruję również pod adre-

sem pracowników akademika, całego ze-

społu Zamówień Publicznych oraz Działu 

Inwestycji i Remontów oraz wykonaw-

ców remontu.

mgr inż. Artur Szymacha

Remont DS „Bratniak” trwał 
od lipca 2011 do 30 września 2012 r.

Całkowity koszt wykonanych prac 
około 6 mln zł.

Liczba miejsc – 180.

Nowoczesne i ekologiczne pralki – to jeden z elementów wyposażenia „Bratniaka”

Sale do cichej nauki – tu naprawdę można się spokojnie uczyć
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Centrum Kultury Studenckiej zorganizowało 
koncert charytatywny połączony ze zbiórką 
pieniędzy dla Małopolskiego Hospicjum dla 
Dzieci. W  programie wystąpił Chór  UR, 
Studencki Zespół Góralski „SKALNI” oraz 
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD”, 
który rozpoczął koncert sygnałem powitalnym.

Dużo dobrej zabawy dostarczyły wszyst-
kim licytacje podobizn rektorów, dziekanów 
i znanych wszystkim osób związanych z dzia-
łalnością Uczelni. Atmosferę podgrzewała też 
aukcja świątecznych stroików wykonanych 
przez jedną z naszych studentek. Dodatkową 
atrakcją była możliwość zakupienia wyśmie-
nitych ciast przygotowanych przez studen-
tów oraz Radę Programową „ARKI”.

Występ „SKALNYCH”

Liczy się gest i dobra wola

Świąteczny Koncert Charytatywny
Kraków, „ARKA”, 7 grudnia 2012 r.
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Porozumienia naukowe między uczelniami, 
tworzenie klastrów, konsorcjów i kierunków 
studiów – to inicjatywy, w których Uniwer-
sytet Rolniczy uczestniczy nie od dziś. 
W  tym roku powstało nowe porozumienie 
zupełnie innego typu. Tym razem pracow-
nicy i studenci trzech krakowskich uczelni – 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Pedagogicznego i  UR, chcąc pomóc porzu-
conym i osieroconym zwierzętom, stworzyli 
unikatową akcję charytatywną: Akcję SOS –
uczelnie schroniskom, a Rektorzy bez wahania 
objęli tę inicjatywę swoim patronatem.

Postanowiliśmy wspomóc Krakow-
skie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
z ul. Rybnej, które jest największym w Mało-
polsce tymczasowym domem dla zazwyczaj 

ok. 400 psów i 100 kotów. Zwierząt bywa nie-
kiedy jeszcze więcej, zwłaszcza latem, kiedy 
stają się barierą dla wakacji ich właścicieli, 
i jesienią – ile jest wtedy niechcianych kociąt! 
Schronisko zapewnia im dach nad głową, 
opiekę weterynaryjną i  podstawową karmę, 
ale potrzeby są ogromne, zwłaszcza zimą. Wie 
o tym każdy posiadacz psa czy kota…

UMIEMY SIĘ DZIELIĆ

Akcja rozpoczęła się 26 listopada, zakończyła 
tuż przed Bożym Narodzeniem. Wystawiono 
kosze, pojawiły się plakaty informacyjne, 
bieżące relacje na Facebooku i  stronie Akcji. 
Już  w  pierwszym tygodniu zgromadzono 
230 kg karmy dla psów i  70 kg dla kotów. 

Uczelniana współpraca 
na rzecz braci mniejszych
Kraków, 28 listopada-21 grudnia 2012 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przy-
bycie. Szczególne podziękowania składamy na 
ręce Władz Uczelni oraz hojnym darczyńcom. 
Dziękujemy występującym zespołom arty-
stycznym oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do powodzenia idei tego koncertu.

Cały dochód z  licytacji, oraz sprzedaży 
ciast w wysokości 3562 zł został przekazany 
dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Mamy nadzieję, że w  przyszłym roku kon-
cert będzie się cieszył jeszcze większym zain-
teresowaniem, by święta zawitały do domów 
wszystkich dzieci.

Tekst: Krzysztof Karpiński
Rada Programowa

Centrum Kultury Studenckiej
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła

Licytacja wzbudzała duże zainteresowanie

Stoisko ze świątecznymi ozdobami i fr ykasa mi

Dary w siedzibie Samorządu, fot. Tomasz Mróz
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W  głównym gmachu Uniwersytetu Rolni-
czego Akcja SOS została sprawnie i z zapałem 
przygotowana przez studentów z Koła Nauko-
wego Rolników: Tomasza Mroza, Katarzynę 
Jelonek i  Paulinę Czyszczoń. Pomagali też 
członkowie Wydziałowej Rady Samorządu 
Studentów WR-E oraz studentki Wydziału 
Hodowli i  Biologii Zwierząt: Katarzyna 
Balińska i Joanna Piwowarska. W budynku 
Katedry Fizjologii Roślin, na peryferiach Kra-
kowa, do zbiórki włączyli się pracownicy Insty-
tutu Fizjologii Roślin PAN pod kierunkiem dr 
hab. Anny Janeczko wyraźnie wykazując, że 
badaczom fl ory nieobce są problemy zwierząt. 
Działania między uczelniami koordynowali: 
jej twórca dr Łukasz Binkowski z Uniwersy-
tetu Pedagogicznego, przy współpracy Pawła 
Dudzika z Instytutu Nauk o Środowisku oraz 
Rafała Zycha z Wydziału Prawa i Administra-
cji UJ. Co tydzień we wszystkich miejscach 
zbiórki pojawiały się nowe dary. Koniec akcji 
zaowocował zgromadzeniem około 1700 kg 
karmy, zebrano też kilkaset kocy i innych mate-
riałów na posłania, a zatem samotne stworzenia 
zostaną nie tylko nakarmione, ale też będzie im 
ciepło podczas długich zimowych nocy. Dla 
kociąt i szczeniąt uczelniany Mikołaj przyniósł 
zwierzęce zabawki, tak ważne dla prawidło-
wego rozwoju młodych czworonogów.

Przypuszczamy, że ci, którzy w  jakikol-
wiek sposób uczestniczyli w  Akcji, mogli 
liczyć na to, że w  wigilijną noc jakieś zwie-
rzątko, czy to duże, czy małe, przemówi do 
nich ludzkim głosem. Kolejna zbiórka za rok 
– kolejna szansa – dla zwierząt i ludzi…

TAM ZNAJDZIESZ INFORMACJE 

O NASZEJ AKCJI

Więcej wiadomości o  tym wydarzeniu 
można znaleźć na stronie internetowej: www.
akcjasos.org oraz http://pl-pl.facebook.
com/AkcjaSOS. Relacje z  akcji ukazały się 
już  w  Radiu Kraków oraz w  rozgłośni aka-
demickiej Radiofonia, w  Dzienniku Polskim 
i w wielu portalach internetowych. Wspierała 
nas też Telewizja M, prezentując spoty Akcji 
SOS w pojazdach MPK.

Organizatorzy dziękują władzom 
Uniwersytetu Rolniczego: JM Rekto-
rowi prof. dr. hab. inż. Włodzimierzowi 
Sady oraz dziekanom wydziałów: Rolni-
czo-Ekonomicznego i  Hodowli i  Biolo-
gii Zwierząt za wsparcie Akcji. Szczególnie 
słowa kierujemy pod adresem Biura Pro-
mocji, zwłaszcza mgr  inż. Joanny Rocz-
niewskiej dziękując za pomoc w kampanii 
informacyjnej.

Misją Krakowskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt jest zapewnienie 
wszystkim jego podopiecznym zdrowia 
i jak najlepszych warunków bytowania 
oraz znalezienie dla jak największej rzeszy 
podopiecznych nowych właścicieli i do-
mów. W schronisku przebywa zazwyczaj 
około  400 psów i 100 kotów.

SCHRONISKO 
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

Krakowskiego Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami

30-254 Kraków, ul. Rybna 3
tel./fax 12 429 74 72, 12 429 92 41
e-mail: biuro@schronisko.krakow.pl

www.schronisko.krakow.pl

Opracowanie: dr inż. Renata Bączek-Kwinta

Dary w siedzibie Samorządu, fot. Tomasz Mróz
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Zielony Sztandar 15.10.2012 r.
Jeszcze bardziej otworzymy się na nowe 

środowiska

Rozmowa z Andrzejem Kosiniakiem-Kamy-
szem, prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
PSL w  Krakowie. – Bardzo nam zależy na 
zwiększonym wpływie w  środowiskach kul-
turalnych i  naukowych oraz szerszym, niż 
dotychczas wykorzystaniu zaplecza eksper-
ckiego Krakowa. Doskonale układa się nasza 
współpraca z  Uniwersytetem Rolniczym 
oraz pozostałymi krakowskimi uczelniami – 
powiedział prezes.

Przekrój 15.10.2012 r.
Ptak z dwoma bykami

SGGW to jedna z kilku uczelni, na których 
można studiować leśnictwo. Na UR w Kra-
kowie o  jedno miejsce na bezpłatnych stu-
diach Wydziału Leśnego ubiegało się dwóch 
kandydatów.

Dziennik Polski 17.10.2012 r.
Nominacje profesorskie

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył 
nominacje profesorskie 60 osobom. Znalazło 
się wśród nich ośmioro uczonych z Krakowa. 
Profesorem nauk rolniczych została Anna 
Pindel (UR).

Forum Akademickie 1.12.2012 r.
Nowi Profesorowie

24 października Prezydent RP Bronisław 
Komorowski wręczył akty nominacyjne 
nauczycielom akademickim oraz pracowni-
kom nauki i  sztuki. W  naukach biologicz-
nych nominację otrzymał Jacek Kozdrój 
(UR Kraków).

Dziennik Polski 8.12.2012 r.
Docenieni za pracę

57 nauczycieli akademickich oraz pra-
cowników nauki i  sztuki odebrało wczoraj 
w  Warszawie z  rąk prezydenta Bronisława 
Komorowskiego akty nominacji na profeso-
rów. Było wśród nich dziesięcioro naukow-
ców z Krakowa. Z Uniwersytetu Rolniczego 
nominacje otrzymali: dr hab. inż. Andrzej 
Sechman, prof. UR oraz dr hab. Elżbieta 
Sikora, prof. UR.

Polska Gazeta Krakowska 17.10.2012 r.
Piknik myśliwski

Polska Gazeta Nowosądecka 17.10.2012 r.
Zapraszamy na imprezy

Polska Gazeta Krakowska Nowosądecka

 23.10.2012 r.
Myśliwi i dzikie ptaki na deptaku

Dom Kultury w  Krynicy-Zdroju zaprasza 
21 października na I  Piknik Myśliwski. Na 
deptaku odbywać się będą rozmaite pokazy 
m.in. psów myśliwskich, ptaków łowczych, 
naśladowania głosów jeleni. Przewidziany 
jest także konkurs przyrodniczy dla dzieci, 
koncert muzyki myśliwskiej w  wykonaniu 
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” 
z UR w Krakowie.

Dziennik Polski 19.10.2012 r.
Pociągiem z Krakowa do Katowic w 45 minut

Gazeta Wyborcza 19.10.2012 r.
Małopolska ze Śląskiem to potęga

Dziennik Polski 22.10.2012 r.
Uczelnie szukają innowacyjnych rozwiązań

Pięć krakowskich uczelni podpisało umowę 
o  stworzeniu Małopolskich Parków Inte-
ligentnych Specjalizacji. W  Małopolskie 

Parki Inteligentnych Specjalizacji, prócz 
AGH zaangażują się także Uniwersytet 
Jagielloński, Politechnika Krakowska, 
Uniwersytet Ekonomiczny i  Uniwersytet 
Rolniczy.

Gazeta Wyborcza 20.10.2012 r.
Pożądanie zwane tramwajem

Tramwajów ubyło, ale częstotliwość kurso-
wania autobusów nie wzrosła. Oznacza to 
m.in. iż autobusy linii nr 194,114 są jedy-
nymi środkami komunikacji, którymi można 
dostać się na Uniwersytet Rolniczy, AGH 
przy ul.  Czarnowiejskiej czy biurowców na 
ul. Armii Krajowej i Kijowskiej. 

Polska Gazeta Krakowska Tarnowska  
23.10.2012 r.
III edycja Projektu edukacyjnego 

Upowszechnianie zaleceń Europejskiego 

Kodeksu Walki z Rakiem rozpoczęta

Obecna edycja projektu trafi ła również do 
studentów UR, którzy pod kierunkiem 
prof. dr hab. inż. Teresy Leszczyńskiej są 
w  trakcie przygotowywania materiałów na 
temat sposobu zdrowego żywienia, ryzyka 
związanego z  niewłaściwym odżywianiem, 
roli składników odżywczych oraz jakości 
zdrowotnej żywności.

Gazeta Częstochowska 25.10.2012 r.
Edukacyjny projekt ekologiczny pod patronatem 

Prezydenta Częstochowy. Szukali pomników 

przyrody w Częstochowie

Dorobek konkursowy uczniów w  multi-
medialnej prezentacji przedstawił wolon-
tariusz LOP Łukasz Podlewski, student 
leśnictwa UR.

UCZELNIA W MEDIACH
Od 15 października do 18 grudnia 2012 r.
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Dziennik Polski 25.10.2012 r.
Studenci ze Wschodu opóźniają niż 

demograficzny w krakowskich uczelniach

Wśród polskich maturzystów nie brakuje 
chętnych do studiowania. Więcej kandyda-
tów w porównaniu z ubiegłoroczną rekruta-
cją miał m.in. UJ, ale nie tylko. – Przyjęliśmy 
ponad 200 studentów więcej niż w roku ubie-
głym – informuje Izabella Majewska, rzecznik 
Uniwersytetu Rolniczego.

Gazeta Olsztyńska 27.10.2012 r.
Najmłodszy z nich ma tylko trzy lata

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna 
Brać” powstał w kwietniu 2010 r. z połącze-
nia dwóch zespołów działających przy Nad-
leśnictwach Spychowo i  Strzałowo. Dzięki 
wspólnym siłom narodził się jeden z najlep-
szych zespołów muzyki myśliwskiej w  Pol-
sce. To do nich trafi ła nagroda Rektora 
UR w  Krakowie za I  miejsce w  klasie MB 
w  IV Małopolskim Konkursie Sygnalistów 
Myśliwskich „O  róg Zbramira”, Kraków-
-Niepołomice 14.04.2012.

Polska Gazeta Krakowska 30.10.2012 r.
Uniwersytet dla młodzieży

Zespól Szkól nr l w Wadowicach, popularna 
Budowlanka, włączył się w uczelniany projekt 
Uniwersytetu Rolniczego „Uniwersytet dla 
młodzieży”. Jego celem jest popularyzowanie 
nauki z różnych dyscyplin wiedzy wśród ucz-
niów liceów i techników.

Sad  1.11.2012 r.
Święto Jabłka...czyli XIII Jabłkobranie odbyło 

się 1-2 września br. w Obrazowie 

O  przyczynach niepowodzeń w  ochronie 
jabłoni przed parchem informował prof. dr 
hab. Marek Grabowski z UR w Krakowie.

Przemysł Chemiczny 1.11.2012 r.
Estryfikacja kwasu glutarowego alkoholem 

2-etyloheksylowym wobec kwasu siarkowego 

jako katalizatora i bez dodatku katalizatora

Mirosław Grzesik, Jerzy Skrzypek, Paweł 
Ptaszek, Maria Madej-Lachowska z  Insty-
tutu Inżynierii Chemicznej PAN w  Gliwi-
cach i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

przedstawili wyniki badań kinetycznych pro-
cesu estryfi kacji kwasu glutarowego alkoho-
lem 2-etyloheksylowym w  izotermicznym, 
półciągłym reaktorze doświadczalnym.

Farmer 1.11.2012 r.
Producent dobrze zorganizowany może być 

partnerem dla przemysłu mięsnego

Tekst prof. dr. hab. inż. Jana Szarka z Katedry 
Hodowli Bydła UR w Krakowie. Wołowina 
stanowi szczególny produkt polskiego rolni-
ctwa z uwagi na rolę, jaką odgrywała na rynku 
krajowym i odgrywa aktualnie na rynku mię-
dzynarodowym.

Geodeta 1.11.2012 r.
Pół wieku wrocławskiego koła

Studenckie Koło Naukowe Geodetów przy 
Instytucie Geodezji i  Geoinformatyki na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
świętowało 50-lecie. Podziękowania za dłu-
goletnią pracę naukową i organizacyjną prze-
kazał działaczom koła m.in. dr inż. Zbigniew 
Siejka z UR w Krakowie.

Inżynier budownictwa 1.11.2012 r.
Rozwój infrastruktury sanitarnej 

i energetycznej na terenach wiejskich

W dniach 12-14 września 2012 r. na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w  Lublinie oraz na 
terenie woj. lubelskiego odbyła się konferen-
cja naukowo-techniczna Rozwój infr astruk-
tury sanitarnej i  energetycznej na terenach 
wiejskich zorganizowana m.in. przez UP 
w Lublinie i UR w Krakowie.

Farmer 1.11.2012 r.
Zootechniczne nowości naukowe. 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Są już wyniki badań, które potwierdzają, 
że odpowiednia przestrzeń dla poszczegól-
nych płodów może spowodować obniże-
nie tej zamieralności. Dlatego dążymy do 
tego, by narządy rozrodcze, a przede wszyst-
kim macica była na tyle pojemna, żeby mogła 
mieć odpowiednią powierzchnię dla jak naj-
większej ilości zarodków, a  później płodów 
– wspomina dr hab. inż. Ryszard Tuz z UR 
w Krakowie.

Geodeta  1.11.2012 r.
Najwyższa zapora w Polsce pomierzona przez 

studentów

Członkowie Koła Naukowego Geode-
tów i  sekcji fotogrametrii UR w  Kra-
kowie wykonali pomiar zapory nad 
jeziorem Solińskim. Badania trwały 
5  dni i  zostały przeprowadzone skanerem 
Leica ScanStation CIO.

Warzywa 1.11.2012 r.
Sprawcy gnicia warzyw korzeniowych

Gdy podczas przechowywania warzyw zaczy-
nają pojawiać się choroby powodujące gnicie 
korzeni, jest już za późno by temu całkowi-
cie przeciwdziałać, ale warto poznać jakie są 
przyczyny występowania tych patogenów 
oraz jak im zapobiegać w  kolejnych latach. 
Tekst opracował prof. dr hab. inż. Stanisław 
Mazur z UR w Krakowie.

Farmer 1.11.2012 r.
e-Learning – nauczanie przez Internet

W  ramach POKL Priorytet IV Szkolni-
ctwo Wyższe i  Nauka, SGGW w  Warsza-
wie wraz z partnerami, którymi są: Instytut 
Maszyn Matematycznych w  Warszawie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie, reali-
zują projekt o  nazwie e-Rolnictwo, który 
przyczynia się do wdrożenia nowoczesnych 
form nauczania.

Przemysł Chemiczny 1.11.2012 r.
Synteza glutaranu dicykloheksylowego 

w obecności kwasu siarkowego i bez dodatku 

katalizatora

Przedstawiono wyniki badań kinetycz-
nych procesu estryfikacji kwasu glutaro-
wego cyklo-heksanolem. Proces prowadzono 
w  reaktorze laboratoryjnym w  warunkach 
izotermicznych. Tekst przygotowali: Miro-
sław Grzesik, Jerzy Skrzypek, Teresa Witczak, 
Maria Kulawska, Maria Madej-Lachow-
ska, z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN 
w  Gliwicach i  Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie.
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Wieś Jutra 1.11.2012 r.
Synergiczne efekty w gospodarstwach 

zrzeszonych

Tekst dr Marty Domagalskiej-Grędys z  UR 
w  Krakowie wskazuje na korzyści wyni-
kające ze zrzeszania się gospodarstw rol-
nych w grupy. Wielu naukowców krajowych 
i  zagranicznych podkreśla najczęściej efekty 
ekonomiczne wspólnego działania na rynku, 
które w działalności gospodarczej są podsta-
wowym celem.

Forum Akademickie  1.11.2012 r.
Ułatwiamy studentom start na trudnym 

rynku pracy

SGGW w  Warszawie zgodnie ze swoją 
misją od wielu lat pomaga studentom, któ-
rzy kończą uczelnię w zdobyciu zatrudnienia 
w  wyuczonym zawodzie. Jednym z  elemen-
tów strategii wspomagania absolwentów są 
specjalne, bezpłatne szkolenia Autopromocja 
na rynku pracy. Partnerem projektu jest UR 
w Krakowie. 

Forum Akademickie  1.11.2012 r.
Pomysłowi doktoranci

8 października podczas Małopolskich Festi-
walu Innowacji rozstrzygnięto drugą edycję 
konkursu Małopolski Inkubator Pomysło-
wości. III nagrodę, w wysokości 10 tys. zł, 
uzyskała mgr inż. Jolanta Majcher-Łoś, dok-
torantka UR w Krakowie, za pracę nad zie-
lonymi dachami.

Geodeta 1.11.2012 r.
GIS Day 2012 – międzynarodowy dzień 

systemów informacji geograficznej

Dziennik Polski 15.11.2012 r.
RoboKopter patrzył na Kraków z góry

Tygodnik Podhalański 22.11.2012 r.
Kronika Grupy Podhalańskiej GOPR

W  trzecią środę listopada na całym świe-
cie w  ramach obchodów Dnia GIS orga-
nizowane są różne imprezy: konferencje, 
warsztaty, konkursy, wystawy prezentacje 
przybliżające uczestnikom, czym jest i  do 
czego służy GIS. Organizatorem w Krako-
wie jest Uniwersytet Rolniczy (gospodarz) 
wspólnie z  Uniwersytetem Jagiellońskim, 

Akademią Górniczo-Hutniczą i  Politech-
niką Krakowską. Z  okazji GIS Day nad 
Krakowem unosił się niezwykły wynala-
zek – RoboKopter – bezzałogowa maszyna 
o  wymiarach 100 na 45 cm pozwala na 
realizację sesji zdjęciowych i  filmowych 
z  lotu ptaka. W  konferencji uczestni-
czyli też ratownicy GP GOPR. Goprowcy 
zaprezentowali system do poszukiwań 
osób zaginionych w  górach, oparty na 
rozwiązaniach GIS.

Wiadomości Rolnicze Polska

Dodatek Warzywniczy 1.11.2012 r.
Bejo – niezawodnie od 20 lat

Jak chronić swoje uprawy przed szkodnikami 
doradzał prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech 
z  UR, a  dr Irena Babik wraz z  dr Józefem 
Babikiem z Instytutu Ogrodnictwa w Skier-
niewicach prowadzili konsultacje z  zakresu 
produkcji ekologicznej omawiając agro-
technikę, dobór odmian, ochronę i przepisy 
prawne.

Top Agrar Polska Bydło 1.11.2012 r.
Jaka mieszanka treściwa w szczycie laktacji?

Drogie komponenty pasz treściwych zmu-
szają do oszczędnego gospodarowania nimi. 
Ich skład musi być adekwatny do warto-
ści pokarmowej pasz objętościowych. Nie 
ma zatem uniwersalnych mieszanek treści-
wych – wskazuje prof. dr hab. inż. Zygmunt 
Kowalski z UR w Krakowie.

Nowy Raport Rolny 1.11.2012 r.
Kukurydza 3d

Tygodnik Rolniczy 16.11.2012 r.
Dyskutowali o kukurydzy

Agro Serwis 16.11.2012 r.
Najnowsze trendy w uprawie kukurydzy

Poradnik Rolniczy 25.11.2012 r.
Kukurydza 3D

W dniach 25-26 października, w Wolborzu 
odbyta się III międzynarodowa konferencja 
Timac Agro Polska, poświęcona najnowszym 
trendom w  uprawie kukurydzy Kukurydza 
3D. Polską naukę reprezentowali prof. dr hab. 
inż. Zygmunt Kowalski z  UR  w  Krakowie 
oraz prof. Witold Grzebisz z UP w Poznaniu.

Polski Instalator 1.11.2012 r.
Wykonywanie drenażu rozsączającego 

w różnych warunkach gruntowo-wodnych

Gospodarka ściekowa w gminach wiejskich, 
ze względu na duże rozproszenie zabudowy 
oraz zmienne ukształtowanie terenu, opiera 
się zwykle na kilku stosunkowo niewielkich 
oczyszczalniach grupowych – tekst dr. inż. 
Piotra Bugajskiego z UR w Krakowie.

Geodeta 1.11.2012 r.
Mniej chętnych

W tym roku geodezję i kartografi ę jako kie-
runek główny wybrało ponad 10,6 tys. osób 
planujących studia inżynierskie I  stopnia 
w uczelniach publicznych (w tym ok. 9,2 tys. 
w  trybie stacjonarnym). To blisko 2,2 tys. 
mniej niż rok temu. Na Wydział Inżynierii 
Środowiska i Geodezji UR w Krakowie było 
1217 kandydatów, przyjęto 172.

Polska Gazeta Krakowska Nowosądecka 
1.11.2012 r.
Początek wielkich łowów

W sobotę łowczy ruszą w las, żeby uczcić swo-
jego patrona – św. Huberta. Gdyby myśliwi 
nagle ogłosili roczny strajk, to za jakiś czas 
rolnicy nie mieliby czego zbierać z  pól – 
twierdzi dr inż. Tadeusz Kubacki z Wydziału 
Leśnego UR w Krakowie.

Polska Gazeta Krakowska Nowosądecka 
2.11.2012 r.
Studenckie życie trzeciego wieku

Dziennik Polski  2.11.2012 r.
Uniwersytet otwarty dla każdego

24 października zainaugurował działalność 
Krynicki Uniwersytet Otwarty dla senio-
rów pod patronatem trzech krakowskich 
uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Pedagogicznego i  Uniwersytetu 
Rolniczego.

Poradnik Rolniczy 4.11.2012 r.
Jaka młodzież – takie mlecznice

Zdaniem dr. hab. inż. Piotra Micka z  UR 
w  Krakowie, przed zacieleniem jałówek 
warto skoncentrować się na zapewnieniu 
pokrycia ich zapotrzebowania na białko 
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poprzez zwiększenie udziału w  dawce 
dodatków białkowych (śrut poekstrakcyj-
nych) lub zasobnych w białko pasz objętoś-
ciowych, np. kiszonki z lucerny.

Dziennik Polski 5.11.2012 r.
Marzenia o słonecznym winie

Niespójne przepisy i  uciążliwe kon-
trole studzą zapał winiarzy z  Małopol-
ski. W  Garlicy Murowanej koło Krakowa 
doświadczalną winnicę prowadzi UR 
w  Krakowie. Zajmuje 80 arów, ale plano-
wane jest obsadzenie 3 ha.

Polska Gazeta Krakowska 6.11.2012 r.
Na lotnisko w Balicach pojedziemy szybciej

Gazeta Wyborcza 6.11.2012 r.
Szybciej koleją do Balic

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły ocze-
kiwany od lat przetarg na budowę nowego 
torowiska z  Dworca Głównego do portu 
lotniczego w  Balicach. Po modernizacji 
powstaną trzy nowe przystanki: Uniwer-

sytet Rolniczy, Kraków Zakliki, Kraków 
Krzyżówka.

Polska Gazeta Krakowska 9.11.2012 r.
Pod Bochnią jest jak w Toskanii 

Rozmowa z Adamem Kiszką, kierownikiem 
winnicy Nad Dworskim Potokiem w Łazach, 
absolwentem fi zjologii roślin na Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Od 17 lat kieruje Rol-
niczym Zakładem Doświadczalnym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Łazach koło Bochni. 
Od 2005 r. dogląda tutejszej winnicy. Swoją 
wiedzą dzieli się też jako wykładowca studiów 
enologicznych na UJ.

Tygodnik Rolniczy 9.11.2012 r.
Melasa – sposób na miód

Wysoka wartość energetyczna oraz duży 
wachlarz możliwości wykorzystania – to 
największe atuty melasy. Nic dziwnego, że 
hodowcy coraz częściej decydują się na wzbo-
gacanie nią menu krowy. Tekst Arkadiusza 
Szałaty z UR w Krakowie.

Dziennik Polski 9.11.2012 r.
Cyfrowa telewizja, dieta i wino

AGH zaprasza na kolejne wykłady Uni-
wersytetu Otwartego. Przewidziano m.in. 
wystąpienie dr inż. Anety Kopeć z  UR 
w  Krakowie Wpływ odpowiednio zbilanso-
wanej diety na zdrowie.

Fakt 10.11.2012 r.
Podpalił się w drodze do pracy

Polska Gazeta Krakowska 19.11.2012 r.
Popełnił samobójstwo, bo dostał w pracy 

naganę?

Koszmar na jednym z osiedli w Nowej Hucie 
w Krakowie 50-letni pracownik tamtejszego 
Uniwersytetu Rolniczego podpalił się na par-
kowej ławeczce.

Dziennik Polski 12.11.2012 r.
Fontanna tam, gdzie stał Koniew

Studenci UR zaproponują, jak urządzić miejsce 
po pomniku Koniewa. Chodzi o spory teren przy 
skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.
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miastoNS.pl 25.11.2012 r.
Wkręć się razem z nami

Przyjdź do Galerii Sandecja, przynieś 
zakrętki i pomóż Dominice. Idea zbierania 
plastikowych nakrętek do celów recyklin-
gowych narodziła się na Węgrzech. Kilka 
lat temu dzięki studentom UR w Krakowie 
została zapoczątkowana również w Polsce.

Dziennik Polski  13.11.2012 r.
100 lat dla Seniorów Roku to mało

Henryk Kozubski, który za miesiąc skoń-
czy 101 lat, z  miejsca zaskarbił sobie sym-
patię wszystkich obecnych. Jubilat skończył 
Akademię Rolniczą, jest członkiem Stowa-
rzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki, z  upo-
dobaniem maluje.

Polska Gazeta Krakowska 13.11.2012 r.
Prokurator zajmie się modraszkiem

Dziennik Polski  13.11.2012 r.
Naprawą skarpy nowohuckiej zajmie się 

prokuratura

Stowarzyszenie uważa, że prokuratura 
powinna wyjaśnić wątpliwości w tej sprawie. 
Skontaktował się z  nami prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Lipka z UR, który w tym rejonie 
prowadził badania geologiczne. On także 
uważa, że taka naprawa nie jest dobrym 
pomysłem

Polska Dziennik Zachodni 20.11.2012 r.
Inwestujemy w innowacje i ochronę środowiska 

w regionie

Inwestycja na hałdzie panewnickiej ma zna-
czenie nie tylko dla fi rmy Haldex, ale także 
dla całego górnictwa i  Śląska — zarówno 
w wymiarze ekologicznym, jak i ekonomicz-
nym. Badania prowadzone są w  ramach 
współpracy z UR w Krakowie. 

 21.11.2012 – 15.12.2012 r.
9 listopada ABW zatrzymała dr Brunona 
K. pracownika Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, pod zarzutem przygotowywa-
nia zamachu na Premiera, Prezydenta i Sejm 
RP. Temat ten był szeroko komentowany 
w  mediach zarówno lokalnych jak i  ogól-
nopolskich. Pisały o  tym wielokrotnie: 

Fakt, Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, 
Newsweek, Polityka, Polska, Polska Gazeta 
Krakowska, Dziennik Polski. 

Życie Podkarpackie 21.11.2012 r.
Krótko

Mieczysław Kasprzak, poseł PSL z  Jarosła-
wia, przejął obowiązki ministra gospodarki 
po tym, jak Waldemar Pawlak w poniedzia-
łek, 19 br., złożył dymisję na ręce premiera 
Donalda Tuska. Mieczysław Kasprzak jest 
absolwentem Wydziału Ekonomiki Produk-
cji i  Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej 
w  Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk 
(studia podyplomowe).

Tygodnik Podhalański 22.11.2012 r.
Wytępić barszcz

Wojewoda małopolski Jerzy Miller powo-
łał komisję, która ma się zająć zwalczaniem 
barszczu Sosnowskiego w Małopolsce. W jej 
składzie są pracownicy naukowi UR.

Echo Dnia Kieleckie 22.11.2012 r.
Gmina pełna inwestycji

W  plebiscycie „Mała Ojczyzna – duża 
sprawa” wójt Morawicy Marian Buras, 
absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, 
uzyskał świetny wynik, 80 proc. głosujących 
uznało, że dwa lata jego obecnej kadencji 
zasługują na pochwałę.

Dziennik Polski 23.11.2012 r.
Małopolskie Uczelnie dostaną dotacje

Aż 14 kierunków studiów, prowadzo-
nych w  małopolskich uczelniach, otrzyma 
po milionie złotych. Uczelnie, które udo-
skonalają swoje kierunki, zwyciężyły 
w konkursie zorganizowanym przez Mini-
sterstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
na najlepsze programy nauczania. Dota-
cję otrzyma także Uniwersytet Rolniczy, 
na którym doceniono kierunek: technika 
rolnicza i leśna.

Gazeta Wyborcza 23.11.2012 r.
W Czyżynach ruch się zapętlił

Od 17 listopada na pętli kurs kończą i  roz-
poczynają dwie linie wspomagające: 439 do 

Mydlnik, której trasę skorygowano, oraz nowa 
429 dojeżdżająca do Dworca Głównego od 
strony Politechniki. Bardzo popularna wśród 
studentów długa linia 139 wiezie najwięcej 
pasażerów na odcinku od akademików przy 
Skarżyńskiego do Uniwersytetu Rolniczego.

Polska Gazeta Krakowska 26.11.2012 r.
Kasa dla zdolnych

Dziennik Polski 26.11.2012 r.
Gminne stypendia dla najzdolniejszych

Po raz 31 wójt gminy Bochnia wręczył 
gminne stypendia najlepszym studen-
tom – mieszkańcom gminy. Otrzymała je 
m.in. Anna Rachwał z  Gawłowa (Wydział 
Rolniczo -Ekonomiczny UR).

Super Express  26.11.2012 r.
Byłem o krok od depresji

Bohdan Smoleń był jednym z  fi larów słyn-
nego kabaretu Tey. Dziś gra w  serialach, 
ale występuje rzadziej, bo jak twierdzi, naj-
ważniejsze jest to, że żyje i nawet jeszcze ma 
marzenia. Ponad 2O lat temu przeżył trage-
dię, która niejednego mogłaby złamać. Przeżył 
załamanie nerwowe, był o  krok od depresji, 
ale udało mu się podnieść. Zawsze miałem 
w sobie wielką miłość do zwierząt, zresztą stu-
diowałem zootechnikę na Akademii Rolniczej 
w Krakowie. I ta moja nowa pasja, bo fundacja 
stała się pasją, nie jest aż tak bardzo różna od 
mojej działalności kabaretowej.

Echo Dnia Świętokrzyskie 27.11.2012 r.
Mleczny puchar

Nagroda za największe dostawy mleka 
w  Świętokrzyskim dla rolnika z  powiatu 
koneckiego. Michał Matuszczyk z  Pilczycy 
w  gminie Słupia Konecka, absolwent Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie, odebrał 
w Warszawie puchar w konkursie „Mleczne 
Mistrzostwa Polski” za największe dostawy 
mleka w  województwie świętokrzyskim 
wśród gospodarstw do 300 hektarów.

Dziennik Polski 27.11.2012 r.
Niekończący się spór o GMO

Zdaniem dr. hab. Rafała Barańskiego z Kate-
dry Genetyki, Hodowli i  Nasiennictwa 
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Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, 
krytyka GMO najczęściej nie ma żadnych 
podstaw. – W  Polsce powszechnie upra-
wiana jest demagogia, mówiąca, że GMO 
jest groźne, że zniszczy nasze rolnictwo i eko-
logię, że będziemy zatruci i  chorzy na raka. 
Do tej pory nie ma jednak na to żadnych wia-
rygodnych przesłanek naukowych – mówi 
dr Barański.

Tygodnik Podhalański 29.11.2012 r.
Trochę historii

Tygodnik Podhalański 29.11.2012 r.
Górale pod Wawelem

Dziennik Polski 29.11.2012 r. 
30.11.2012 r.
Warto wiedzieć

Przez Studencki Zespół Góralski  
„SKALNI” Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie przewinęła się większość Pod-
halan studiujących w  Krakowie. Tańczyć 
i  śpiewać po góralsku nauczyło się tam 
też wielu ceprów, nawet zza granicy. Przy-
ciągała ich niezwykła atmosfera podczas 
prób i  występów. Pierwszym kierowni-
kiem organizacyjnym Góralskiego Zespołu 
„SKALNI” został Andrzej Boba, a  arty-
stycznym Stanisław Lassak Helios. Pierw-
szym sukcesem zespołu była Srebrna 
Ciupaga, zdobyta na Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zako-
panym w  1969 r. Materiały zawierały też 
informacje o  organizowanym koncercie 
jubileuszowym z okazji 60-lecia zespołu.

Dziennik Polski 29.11.2012 r.
Dla Trzeciego Wieku

Uniwersytet Rolniczy zaprasza dziś do auli 
Centrum Kongresowego UR na I Konferen-
cją Naukową Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Ochrona bioróżnorodności fl ory i fauny oraz jej 
znaczenie dla środowiska człowieka.

Gazeta Wyborcza 29.11.2012 r.
Mobbing był, kary nie ma

Metro Warszawa 29.11.2012 r.
Kara się przeterminowała

Wyjaśnienie sprawy mobbingu na Wydziale 
Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego 

zajęło blisko rok. Rektor, prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady zapewnia, że powo-
łał dwie nowe komisje: jedną do zbadania 
zarzutów stawianych przez dr. Ś. profeso-
rowi K. i  drugą do sprawdzenia zarzutów 
o mobbing, które prof. Ś. wysuwa wobec dr. 
K. Obie komisje w najbliższym czasie mają 
wydać wyrok.

Nowoczesna uprawa 1.12.2012 r.
WPR – co dalej?

Nie zgadzać się na zmniejszenie dopłat bezpo-
średnich w zamian za większy Fundusz Spój-
ności – w tym byli zgodni wszyscy uczestnicy 
konferencji naukowej 50-lecie Wspólnej Poli-
tyki Rolnej –stan i perspektywy, która odbyta 
się 15 listopada w  SGGW w  Warszawie. 
W  podobnym tonie wypowiadał się prof. 
dr hab. inż. Janusz Żmija z UR w Krakowie. 
Uważa on, że rząd nie ma pomysłu na to, 
jak zapewnić rozwój drobnych gospodarstw. 
W  jego opinii inaczej trzeba traktować, ze 
względu na swoją specyfi kę, rolnictwo na pół-
nocy kraju, na południowym zachodzie a ina-
czej na południu i wschodzie.

Gazeta Sołecka 1.12.2012 r.
XI Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

Druga część obrad odbyła się w  Szczyrku 
i  były to wykłady profesorów Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, dotyczące obecnego 
stanu rolnictwa oraz perspektyw rozwoju 
w województwie śląskim.

Polski Instalator 1.12.2012 r.
Prefabrykowany budynek pasywny

Budynek ten powstał w  Boruszowicach 
w pobliżu Tarnowskich Gór. W projekt zaan-
gażowani są pracownicy Uniwersytetu Rolni-
czego w  Krakowie oraz Polskiego Instytutu 
Budownictwa Pasywnego i  Energii Odna-
wialnej w Gdańsku.

Paliwa płynne 1.12.2012 r.
Likwidacja stacji

Jako że infrastruktura stacji paliw należy do 
grupy stwarzającej zagrożenie dla środowiska, 
nie tylko jej eksploatacja, ale również likwi-
dacja podlega ścisłym uregulowaniom praw-

nym. Często taniej jest modernizować niż 
likwidować. Nagrodzona na XIX Międzyna-
rodowych Targach Stacja Paliw Biologiczna 
metoda oczyszczania gruntów skażonych sub-
stancjami ropopochodnymi została opraco-
wana i  wdrożona przez Petroster wspólnie 
z naukowcami Wydziału Biotechnologii UR 
w Krakowie.

Top Agrar Polska Bydło 1.12.2012 r.
Smaczne mleko tylko od szczęśliwych krów

Taki wniosek wysnuli polscy naukowcy 
z  Instytutu Zootechniki w  Balicach oraz 
z  Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie. 
Skład mleka w 70 proc. zależy od warunków 
środowiska, w jakich żyje krowa, a tylko w 30 
proc. od uwarunkowań genetycznych.

Agro Przemysł 1.12.2012 r.
Wyzwanie dla technologów i piekarzy pieczywo 

bezglutenowe

Tekst dr. hab. inż. Lesława Juszczaka z Kate-
dry Analizy i Oceny Jakości Żywności Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie. Obecnie 
jedynym skutecznym sposobem walki z celia-
kią jest stosowanie diety pozbawionej białek 
glutenowych niekorzystnie oddziaływują-
cych na śluzówkę jelita. Brak obecności glu-
tenu w  cieście istotnie wpływa na sposób 
produkcji i końcową jakość pieczywa. Publi-
kowane wyniki badań wskazują na złożoność 
zagadnienia, które jest tak ważne dla techno-
logów i piekarzy.

Warzywa  1.12.2012 r.
Sprawcy gnicia warzyw korzeniowych

W pierwszej części artykułu zaprezentowano 
przyczyny powstawania, objawy i  sposoby 
zapobiegania takim chorobom, jak: zgnili-
zna twardzikowa, szara pleśń, mokra zgnili-
zna oraz czarna zgnilizna korzeni. W drugiej 
przedstawiono objawy i  ochronę przed par-
chem zwykłym. Tekst prof. dr. hab. inż. Sta-
nisława Mazura z UR w Krakowie.

Wodociągi-Kanalizacja 1.12.2012 r.
Naukowo-technicznie w Krynicy

Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeń-
stwo systemów gazowych, wodociągowych, 
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kanalizacyjnych i  grzewczych to temat 
V ogólnopolskiej konferencji naukowo-
-technicznej, która odbyła się w  Kry-
nicy w dniach 24-26 października 2012 r. 
Otwarcia i  zamknięcia konferencji doko-
nał prezes Oddziału Krakowskiego PZITS 
– dr Mariusz Olko, natomiast pod wzglę-
dem merytorycznym wydarzenie podsu-
mował przewodniczący Rady Programowej 
Konferencji, prof. dr hab. inż. Jan Pawełek.

Piekarstwo 1.12.2012 r.
Drożdże piekarskie

Drożdże są wykorzystywane w  wielu 
gałęziach przemysłu spożywczego: pie-
karniczym, piwowarskim, winiarskim 
i  gorzelniczym do produkcji piwa, wina 
i spirytusu oraz w mleczarstwie do produk-
cji kefirów. Stosuje się je również w  prze-
myśle mięsnym w celu neutralizacji kwasu 
mlekowego, dzięki czemu polepsza się smak 
produktów. Tekst dr inż. Pauliny Wrony 
i dr hab. inż. Barbary Krzysztofik, prof. UR 
z  Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergono-
mii Procesów Produkcyjnych, z  Wydziału 
Inżynierii Produkcji i  Energetyki, UR 
w Krakowie.

Lubelski Poradnik Budowlany 1.12.2012 r.
Ekoinfrastruktura w badaniach i praktyce

Konferencja Rozwój infrastruktury sani-
tarnej i  energetycznej na terenach wiej-
skich odbyła się w  dniach 12-14 września 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w  Lubli-
nie. Organizatorami konferencji były: Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie (Katedra 
Energetyki i  Pojazdów, Katedra Melioracji 
i Budownictwa Rolniczego, Zakład Ekologii 
Ogólnej), Uniwersytet Rolniczy w  Krako-
wie (Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospo-
darki Wodnej).

Polska Gazeta Krakowska 6.12.2012 r.
Z gorącego telefonu

Zatłoczona 139-ka. Studenci Uniwersy-
tetu Rolniczego z części mieszczącej się przy 
ul. Balickiej mają kłopot. Nie dość, że z cen-
trum na uczelnię mają daleko, to jeszcze 
dostać się tam trudno.

Gazeta Wyborcza 7.12.2012 r.
Chóry na Barbórkę

Już po raz 39 odbywa się we Wrocławiu Festi-
wal Barbórkowy Chórów Akademickich. 
W sobotę posłuchamy m.in. chóru Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Gazeta Wyborcza 7.12.2012 r.
Pod wodą i w siodle

Na polskich uczelniach można studiować 
na wielu nowych, dziwnych i fascynujących 
kierunkach. Oto najciekawsze. Florystyka 
kojarzy się raczej z  kursem bukieciarstwa. 
Okazuje się, że z  tego też można zdobyć 
dyplom. Dyplom w  tej dziedzinie można 
zdobyć na UR w  Krakowie i  w  SGGW 
w Warszawie.

Dziennik Polski 7.12.2012 r.
Warto Wiedzieć

Świąteczny Koncert Charytatywny. 
Wystąpią: Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„HAGARD”, Chór Uniwersytetu Rolniczego 
i Studencki Zespół Góralski „SKALNI”.

Dziennik Polski 11.12.2012 r.
Inżynierom będzie przewodził przez Skype’a

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski 
został prezydentem CIGR. Jest Pan pierw-
szym w  historii Polakiem, który objął tak 
zaszczytne stanowisko to ważny moment dla 
polskiej nauki? – Myślę, że jest to wyraz uzna-
nia dla inżynierów rolnictwa i  rozpowszech-
nianiu osiągnięć inżynierii oraz uczestnictwa 
w  pracach CIGR. Kierowanie organizacją 
nie wymaga wyjazdu z Krakowa. Sekretariat 
CIGR mieści się w  Japonii na Uniwersytecie 
w Hokkaido.

Dziennik Polski 12.12.2012 r.
Kolejne propozycje uczelni na Podhalu

Polska Gazeta Krakowska 12.12.2012 r.
Kolejne propozycje uczelni na Podhalu

W  najbliższym roku akademickim Podha-
lańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Targu zamierza uruchomić trzy nowe 
kierunki: kosmetologię, gospodarkę prze-

strzenną i  fi lologię angielską. PPWSZ pod-
pisała w ostatnim czasie porozumienie z UR 
w Krakowie, którego wykładowcy będą uczyć 
w Nowym Targu.

Tygodnik Rolniczy 14.12.2012 r.
Nową usługą w ketozę bydła

Za nami V Ferma Bydła w  Płatnicy. Towa-
rzyszyła jej konferencja nt. wykrywania 
subklinicznej ketozy u bydła w stadach oce-
nianych na podstawie stężenia ciał keto-
nowych w  mleku. W  tematykę swoim 
wykładem wprowadził prof. dr hab. inż. Zyg-
munt Kowalski z UR w Krakowie.

Dziennik Polski 15.12.2012 r.
Ile kosztuje olimpijski medal?

Uniwersytet Dzieci to najstarszy i  najwięk-
szy dziecięcy uniwersytet w Polsce. Ma on 5 
ośrodków, w: Warszawie, Krakowie, Wroc-
ławiu, Olsztynie, Bielsku-Białej. Partnerami 
są uczelnie: UJ, UW, UWr, UWM, UR, UP, 
AGH, PK, PW, APS i in. Uniwersytet Dzieci 
ma 6000 studentów w wieku 6-13 lat.

Angorka 16.12.2012 r.
Zakręceni

Zakręceni to ochotnicy wspierający akcję 
społeczna polegającą na zbieraniu nakrętek 
od butelek PET. Za kilogram takich odpa-
dów można otrzymać około 70 groszy. Akcja 
polegająca na zbieraniu wyselekcjonowanych 
odpadów jest prowadzona w  wielu krajach 
świata. W  Polsce akcję rozpoczęli studenci 
UR w Krakowie.

Polska Gazeta Krakowska 18.12.2012 r.
Łącką śliwowicę i domowe nalewki 

sprzedadzą legalnie?

Małopolscy posłowie, dopingowani przez 
wójta Łącka, rozpoczynają lobbing w tej spra-
wie. Chodzą po urzędach, przygotowują pro-
jekt ustawy, prowadzą rozmowy z ministrem 
fi nansów. Wczoraj debatowali na ten temat 
z sadownikami i specjalistami na Uniwersyte-
cie Rolniczym w Krakowie.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska
rzecznik prasowy UR



Zakończenie Dni Jana Pałwa II, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 

w miłej rozmowie z JE ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim 

JE ks. kardynał Franciszek Macharski błogosławi chleb, którym zgodnie z uczelnianą tradycją, łamano się w czasie spotkania wigilijnego




