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Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Wielce Szanowny Doktorze Honorowy,
Czcigodni Doktorzy Honoris Causa,
Wysoka Rado Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki,
Dostojni Goście,
przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji 
z okazji nadania godności Doktora Honoris 
Causa wybitnemu uczonemu profesorowi 
Ryszardowi Tadeusiewiczowi, profesorowi 
zwyczajnemu Akademii Górniczo-Hutni-
czej w  Krakowie. Nadanie tej godności jest 
wyrazem uznania społeczności akademic-
kiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie dla wielkiego wkładu 
profesora Ryszarda Tadeusiewicza w rozwój 
nauki, w  szczególności takich dyscyplin: 
biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, 
automatyka, robotyka oraz informatyka. 
Wydział Inżynierii Produkcji i  Energety-
ki naszej Uczelni, czuje sie zaszczycony, 
że do grona swoich Doktorów Honoris Cau-
sa może zaliczyć tak wybitnego uczonego. 
Tytuł honorowy – Doktor Honoris Causa 
wiąże sie z tradycją wprowadzoną w XV wie-
ku przez Uniwersytet w  Oxfordzie w  celu 
honorowania osób szczególnie zasłużonych, 

o  wysokim statusie naukowym, cieszących 
się powszechnym szacunkiem i  niekwe-
stionowanym uznaniem. Są  to  osoby znane 
i cenione nie tylko w swoim środowisku, ale 
także w  swoim własnym kraju i  na  świecie. 
Decyzja o wyróżnieniu tym tytułem jest za-
wsze poprzedzana szczegółową analizą osią-
gnięć i zasług Kandydata.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Ryszard Tadeusiewicz urodził się 5 maja 
1947 roku nieopodal Wrocławia w  Środzie 
Śląskiej. Szkołę podstawową i średnią ukoń-
czył w  Myślenicach, po  czym podjął studia 
na  Wydziale Elektrotechniki Górniczej 
i  Hutniczej w  Akademii Górniczo-Hut-
niczej. Podczas studiów odnotował wiele 
sukcesów na  sesjach studenckich kół na-
ukowych oraz napisał pierwsze publikacje. 
Studia ukończył z  wyróżnieniem w  1971 r. 
uzyskując tytuł magistra inżyniera elektro-
technika. Z  inicjatywy ówczesnego dyrek-
tora Instytutu Automatyki i  Elektroniki 
Przemysłowej AGH, po ukończeniu studiów 
rozpoczął pracę w  tym Instytucie, otwie-
rając nowatorski w  latach 70. obszar badań 
naukowych związanych z  dyscypliną okre-
ślaną współcześnie nazwą biocybernetyka 
i inżynieria biomedyczna. W 1973 r., dwa lata 

po ukończeniu studiów, otworzył w Instytu-
cie unikatową w  skali Polski jednostkę ba-
dawczo-dydaktyczną nazwaną Samodzielną 
Pracownią Biocybernetyki. Obok rozwijania 
badań naukowych w zakresie biocybernetyki 
i  inżynierii biomedycznej oraz upowszech-
niania wiedzy na ten temat, mgr inż. Ryszard 
Tadeusiewicz rozpoczął badania nad możli-
wościami przetwarzania sygnałów dźwięko-
wych za pomocą komputerów. W tym obsza-
rze opublikował, w pierwszej połowie lat 70., 
kilkanaście prac naukowych, a także zbudo-
wał pierwszy w Polsce system analogowo-cy-
frowy służący do  wprowadzania sygnałów 
dźwiękowych do  komputerów celem ich 
analizy akustycznej. Do  obróbki sygnałów 
dźwiękowych w komputerach stworzył tak-
że unikatowy język programowania, służący 
do  przetwarzania informacji akustycznej. 
Na metody związane z komputerowym prze-
twarzaniem dźwięków wówczas mgr  inż. 
Ryszard Tadeusiewicz uzyskał patent, zaś 
zastosowania tych metod opisał w  licznych 
naukowych publikacjach. Wymienione osią-
gnięcia i  nowatorskie dokonania spowodo-
wały, że w 1973 r. Nominat został powołany 
do Sekcji Przetwarzania Sygnałów Komitetu 
Informatyki PAN. Pomimo pełnoetatowego 

Laudacja wygłoszona przez prof. dr. hab. inż. Sławomira Kurpaskę – dziekana 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
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Uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi

W dniu 6 marca 2015 r. na wniosek Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 
dokonał nadania najwyższej godności akademickiej. W uroczystości wzięło udział  
liczne grono przedstawicieli świata nauki z Polski i zagranicy



zatrudnienia w  AGH podjął On  ponadto 
częściowe zatrudnienie w Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, gdzie w 1974 r. wydał 
swoją pierwszą książkę Elementy cybernetyki 
ekonomicznej.

W  1975 r. mgr inż. Ryszard Tadeu-
siewicz złożył i  obronił z  wyróżnieniem, 
pracę doktorską. Ważny w karierze dr. Ta-
deusiewicza był rok 1978, kiedy ukazały 
się dwie jego bardzo ważne książki: Biocy-
bernetyka, która była potem wielokrotnie 
wznawiana najpierw przez wydawnictwo 
AGH, a następnie przez Ossolineum (1988) 
i  wydawnictwo PWN (1991, 1993, 2013) 
oraz Podstawy elektroniki medycznej. Były 
to  pierwsze opracowania na  temat odpo-
wiednio biocybernetyki i inżynierii biome-
dycznej wydane w  języku polskim. W tym 
samym roku ukazała się również monogra-
fia Głosowa łączność człowieka z  maszyną 
cyfrową, która była rozprawą habilitacyjną. 
Stopień doktora habilitowanego Nominat 
uzyskał w  1980 r, zaś tytuł profesora ode-
brał w dniu 1 lutego 1986 r. 

Osiągnięcia naukowe Kandydata 
są  obszerne i  stanowią podstawę wielkiego 
uznania, jakim Profesor cieszy się w  skali 
międzynarodowej. Do  końca 2014 r. wydał 
łącznie 102 książki (w których jest autorem 
lub współautorem oraz 48 pozycji, w których 
pojawia się nazwisko Profesora jako redak-
tora), opublikował 1040 artykułów nauko-
wych i referatów w recenzowanych materia-
łach konferencyjnych. Ponadto przygotował 
do prasy ponad 760 artykułów i  felietonów 
popularyzujących wiedzę. We wszystkich 
tych pozycjach jest dostrzegalny wkład No-
minata do  rozwoju i  upowszechniania na-
uki, charakteryzujący się przede wszystkim 
poznawczym pogłębianiem i  wizjonerskim 
poszerzaniem zakresu uprawianej problema-
tyki badawczej. Osiągnięcia te  są  często cy-
towane w światowej literaturze – w serwisie 
Google Scholar odnotowane są  782 pozycje, 
których autorem jest prof. Tadeusiewicz. 
Zostały one (dane z  24 listopada 2014) za-
cytowane 5448 razy. Daje to  Indeks Hir-
scha wynoszący 28. Z kolei, w bazie Web of 
Science (wg stanu na  koniec lutego 2015r), 

odnotowano 196 publikacji i  607 cytowań, 
zaś Indeks H = 16.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz należy 
do  grona wybitnych naukowców i  nauczy-
cieli akademickich, którzy nadają polskiej 
nauce nowe impulsy i  inspiracje badawcze. 
Można śmiało Go nazwać człowiekiem re-
nesansu z  uwagi na  rozległość obszaru jego 
zainteresowań i  posiadanej wiedzy z  takich 
dziedzin i  dyscyplin jak: elektronika, in-
formatyka, automatyka, robotyka wybrane 
zagadnienia z  biologii i  anatomii człowieka 
oraz specjalności: systemy wizyjne robotów 
przemysłowych, systemy sensoryczne, sie-
ci neuronowe i  biocybernetyka. Głównym 
osiągnięciem naukowym Nominata jest 
zapoczątkowywanie w  Polsce nowych kie-
runków badań naukowych, które następnie 
kontynuowane i rozwijanie są przez zespoły 
badawcze. W tym zakresie można wyróżnić 
następujące obszary badań:

• w  latach 70. zapoczątkował badania 
w  zakresie modelowania cybernetycz-
nego systemów biologicznych oraz 
innych zagadnień biocybernetyki 
i  inżynierii biomedycznej. Był auto-
rem pierwszych wydanych w  języku 
polskim książek na  ten temat. Prace 
te  otworzyły szerokie pole współpra-
cy pomiędzy naukowcami z  obsza-
ru nauk technicznych i  medycznych, 

co  zaowocowało kilkudziesięcioma in-
terdyscyplinarnymi pracami doktorski-
mi i habilitacyjnymi,

• na  początku lat 80, prowadził pionier-
skie prace związane z rozpoznawaniem 
mowy polskiej. Jego książka Sygnał 
mowy z 1988 r. omawiające te zagadnie-
nia, jest do  dzisiaj najczęściej cytowa-
nym dziełem w tym zakresie,

• w  latach 90. prowadził prace z zakresu 
wykorzystania wizualizacji komputero-
wej w  zastosowaniach przemysłowych 
i  zbudował pierwszy polski system 
analizy i  rozpoznawania obrazów CE-
SARO, a także napisał książkę Systemy 
wizyjne robotów przemysłowych (1992), 
a następnie książkę Komputerowa ana-
liza i  przetwarzanie obrazów (1997), 
które były i są bazą dla wielu prac dok-
torskich i  habilitacyjnych prowadzo-
nych w całej Polsce, 

• podobnie było z  dziedziną sieci neuro-
nowych, którą w Polsce zapoczątkowały 
właśnie Jego prace oraz książka zatytu-
łowana Sieci neuronowe, która jest jedną 
z  najczęściej cytowanych prac od  daty 
jej wydania (1993) do dnia dzisiejszego. 
Kolejna książka Odkrywanie właściwo-
ści sieci neuronowych przy użyciu pro-
gramów w  języku C# (na  rynek polski 
wydana przez Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Umiejętności w  2007), zaś 
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prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz doktor honoris causa multi po uroczystej promocji



w  wersji zmodyfikowanej opubliko-
wano ją również w  Rosji (2011) oraz 
w 2014 r. w USA, 

• w początkowych latach XXI wieku pra-
ce prof. Tadeusiewicza zapoczątkowały 
w  Polsce badania naukowe z  zakresu 
społeczeństwa informacyjnego. Jego 
książka Społeczność Internetu miała trzy 
wydania w  Polsce (2002, 2003, 2004), 
ponadto była przetłumaczona i  wyda-
na w  Niemczech (2005), na  Ukrainie 
(2005), w  Rosji (2006) i  na  Słowacji 
(2008),

• w  drugiej połowie pierwszej deka-
dy XXI wieku Profesor wprowadził 
nową problematykę: automatycznego 
rozpoznawania obrazów medycznych. 
Problematyka ta  została szczegółowo 
omówiona w  dwóch książkach wy-
danych przez Springer Verlag Medi-
cal Image Understanding Technology 
(2004) i  Modern Computational Intel-
ligence Methods for the Interpretation of 
Medical Images (2008).
Jednym z  wymiarów międzynarodo-

wej aprobaty dla koncepcji i tez naukowych 
Profesora jest liczba zaproszeń do komitetów 
naukowych i  rad programowych. Jedynie, 
w okresie ostatnich 10 lat był On członkiem 
ok. 500 Rad Naukowych i  Programowych 
międzynarodowych konferencji naukowych. 
Podsumowując aktywność naukową Pro-
fesora można stwierdzić, że  poprzez liczne 
tematy naukowe realizowane w zespole pod 
Jego kierunkiem, jest On  twórcą poważnej 
szkoły naukowej znanej zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. Potwierdzeniem tej tezy są rów-
nież osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry 
naukowej, gdyż w jego dorobku jest:

• promotorstwo 65. obronionych rozpraw 
doktorskich,

• recenzowanie 304. doktoratów oraz 
157. habilitacji,

• był również recenzentem 144. wnio-
sków o tytuł profesorski. 

• był opiniodawcą w 16. postępowaniach 
zmierzających do  nadania tytułu dok-
tora honoris causa przez senaty różnych 
uczelni. Przygotował laudację również 

dla Ojca Swiętego Jana Pawła II z okazji 
obdarowania Go tytułem doktora ho-
noris causa AGH,
Wielokrotnie był powoływany w  cha-

rakterze super-recenzenta Centralnej Ko-
misji ds. Stopni Naukowych i  Tytułu Na-
ukowego. Od 2002 r. aż do dnia dzisiejszego 
z wyboru krajowego środowiska naukowego 
jest pełnoprawnym członkiem tej Komi-
sji. Wyrazem międzynarodowego uznania 
jest także praca profesora Ryszarda Tadeu-
siewicz w  blisko 25. redakcjach czasopism 
naukowych posiadających w  przeważającej 
części Impact Factor na poziomie ponad 2.0. 
Profesor utrzymuje rozległe, międzynarodo-
we kontakty naukowe współpracując ściśle 
z blisko 25. ośrodkami naukowymi z: Wiel-
kiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Por-
tugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Japonii i USA. 

Również w  środowisku krajowym, Pro-
fesor na tym polu aktywności zawodowej od-
notował wiele sukcesów, bowiem był i jest wy-
bieranym członkiem wielu Rad Naukowych. 
Od momentu powstania jest członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Biocybernetyki i  Inży-
nierii Biomedycznej PAN w  Warszawie. Był 
członkiem Rady Naukowej Przemysłowego 
Instytutu Automatyki i  Pomiarów MERA-
-PIAP w  Warszawie, Instytutu Obróbki 
Skrawaniem w  Krakowie, Instytutu Sportu 
w Warszawie, a także Polskiego Stowarzysze-
nia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POL-
SPAR. Obecnie od  kilku kolejnych kadencji 
jest wybieranym przewodniczącym Rady Na-
ukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej 
i  Stosowanej PAN. Ponadto był członkiem 
Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynie-
rów (afiliowanym przez Stowarzyszenie Elek-
tryków Polskich NOT) i opiniodawcą wielu 
wniosków o  nadanie stopni specjalizacji za-
wodowej I i II stopnia w zakresie elektroniki. 
Jest także członkiem Międzywojewódzkiej 
Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej 
Nauczycieli przy Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w  Krakowie (pełni funkcję 
Przewodniczącego Komisji ds. Stopni Specja-
lizacji Zawodowej w zakresie Informatyki).

Profesor Ryszard Tadeusiewicz jest 
laureatem wielu nagród i  wyróżnień. 

Najważniejsze są tytuły doktora honoris causa 
lub profesora honorowego dwunastu uczelni 
krajowych i  zagranicznych, a  także odzna-
czeń państwowych – Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski oraz najwyższego: Krzyża 
Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski 
(nadany dnia 11 listopada 2004 r.). Całkowi-
ta lista tytułów honorowych, wyróżnień spo-
łecznych – krajowych i zagranicznych – oraz 
medali honorowych obejmuje ponad 60 po-
zycji. Profesor był także wielokrotnie wyróż-
niany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 
nagrodą Rektora AGH. Warto podkreślić, 
że  w  2002 r. otrzymał Tytuł Mistrza Mowy 
Polskiej. Z  kolei, w  2011 r. Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Małopolski przyznało Mu 
tytuł Małopolanina Roku. 

Nominat przynależy do  różnych aka-
demii nauk (Europejska Akademia Nauk 
i Sztuki w Salzburgu, Europejska Akademia 
Nauk, Sztuki i  Literatury w  Paryżu, Rosyj-
ska Akademia Nauk Przyrodniczych, PAN, 
PAU), był i jest prezesem Krakowskiego Od-
działu PAN. W lutym 1998 r. Międzynaro-
dowa Organizacja Inżynierów Europejskich 
FEANI nadała Mu tytuł Euroinżyniera. 

Spośród licznych i zaszczytnych funkcji 
pełnionych w  przeszłości nie sposób pomi-
nąć takich funkcji, jak: Prorektor AGH ds. 
Nauki, trzech kadencji Rektor AGH, Prze-
wodniczący Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych, Członek Prezydium 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polski (KRASP), Wiceprzewodniczący Ko-
legium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, 
Przewodniczący Rady Informatyzacji przy 
Ministrze Nauki i  Informatyzacji, Przewod-
niczący Poland Chapter Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (sekcja: Computa-
tional Intelligence Society), Członek Komisji 
Badań na  Rzecz Rozwoju Nauki, Wiceprze-
wodniczący Zespołu Specjalistycznego ds. 
Infrastruktury Informatycznej MNiSzW, 
członek KBN oraz Przewodniczący Panelu 
Ekspertów w Narodowym Centrum Nauki. 

Aktywność naukowa Profesora Ryszar-
da Tadeusiewicza jest również znana w kra-
kowskim środowisku naukowym. Przez 
ponad 10 lat wykładał na  Uniwersytecie 
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Pedagogicznym, głównie w  ramach pody-
plomowego kształcenia nauczycieli informa-
tyki (gdzie także wydał kilka podręczników 
i  zapoczątkował szereg zupełnie nowych 
przedmiotów wykładanych do  dziś przez 
Jego wychowanków), a także przez 6 lat pra-
cował dodatkowo na AWF organizując tam 
Zakład Antropomotoryki Biocybernetycz-
nej i wydając podstawowy podręcznik z tego 
zakresu. Wielokrotnie prowadził różne za-
jęcia na  krakowskiej Akademii Medycznej 
(głównie z  zakresu Propedeutyki Informa-
tyki Medycznej oraz elementów Inżynierii 
Biomedycznej), oraz pełnił funkcję kierow-
nika dwóch zakładów Collegium Medicum 
UJ (Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu 
Biostatystyki i  Informatyki Medycznej). 
Dodatkowo prowadził także wykłady i pra-
ce magisterskie na kilku innych wydziałach 
w  Uniwersytecie Jagiellońskim (w  ramach 
kierunków studiów Informatyka i  Fizyka 
Medyczna oraz elementy informatyki dla 
Wydziału Prawa). Przez dwa lata wykładał 
na  Akademii Sztuk Pięknych (biocyberne-
tyka percepcji, komputerowe przetwarzanie 
obrazów). Wielokrotnie był także zaprasza-
ny z  gościnnymi wykładami i  seminariami 
do Politechniki Krakowskiej.

Ścisłe związki z Uniwersytetem Rolniczym 
zostały zapoczątkowane w  latach 80. XX w. 
(wtedy jeszcze z  Akademią Rolniczą). Prowa-
dzone wówczas badania na Wydziale Techniki 
i  Energetyki Rolnictwa wymagały konsultacji 
naukowych i współpracy w zakresie opraco-
wywania oryginalnej aparatury badawczej 
i  automatyzacji pomiarów. Korzystano wte-
dy także z  laboratoriów AGH, za wiedzą 
i  życzliwą aprobatą Kandydata. Profesor, 
bądź jego współpracownicy z  Instytutu 
wielokrotnie występowali z  zamawianymi 
referatami na  konferencjach organizowa-
nych przez Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki (m.in. Konferencja POLSITA). 
Obecnie jest współwykonawcą dwóch reali-
zowanych grantów badawczych NCBiR oraz 
trwają na  ukończeniu prace nad projektem 
badawczym przygotowanym wspólnie z pra-
cownikami naszego uniwersytetu do progra-
mu HORIZON 2020.

Rada Wydziału Inżynierii Produk-
cji i  Energetyki Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie powierzyła przygotowanie opi-
nii o  dorobku naukowym, dydaktycznym 
i organizacyjnym Profesora Ryszarda Tadeu-
siewicza dwóm recenzentom: profesorowi 
Januszowi Kacprzykowi z Instytutu Badań 
Systemowych PAN oraz profesorowi Je-
rzemu Weresowi z  Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Recenzenci dokonując 
szczegółowej analizy, jednoznacznie bardzo 
wysoko ocenili osiągnięcia Nominata we 
wszystkich płaszczyznach działalności aka-
demickiej. Podkreślili Jego wybitne zasługi 
w  rozwijaniu wiedzy naukowej powiązane 
z  dużym darem jej popularyzowania, inspi-
rowanie młodych naukowców oraz orga-
nizowanie, w  szerokim zakresie i  na  wielu 
poziomach, pracy naukowej. Dostrzegli 
również ukierunkowanie badawcze poprzez 
wskazywanie nierozwiązanych problemów, 
i wizjonerskie kierowanie zespołami badaw-
czymi. Podkreślali także pionierską na skalę 
międzynarodową rolę Profesora w  różnych 
polach aktywności, a  Jego prace na  temat 
automatycznego rozumienia obrazów me-
dycznych, które rozpoczął mniej więcej 10 
lat temu i  które kontynuuje do  dziś, są  nie-
zwykle ważne, zarówno z teoretycznego, jak 
praktycznego punktu widzenia. Spotkały 
się one z  bardzo dużym zainteresowaniem 

różnych środowisk naukowych w  świecie. 
Recenzenci w  konkluzjach swoich recenzji, 
z  najgłębszym przekonaniem poparli wnio-
sek rady Wydziału o nadanie prof. Ryszardo-
wi Tadeusiewiczowi tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie. 

Kończąc, pragnę wyrazić przekonanie, 
że  społeczność akademicka Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie, decydując się na obdarowanie Profesora 
Ryszarda Tadeusiewicza godnością i  przy-
wilejami doktora honorowego – dokonała 
dobrego wyboru. Pan Profesor jest człowie-
kiem o  ogromnym osobistym autorytecie 
i  dorobku, mającym ugruntowaną pozycję 
międzynarodową, potwierdzoną licznymi 
i  zaszczytnymi funkcjami, jakie powierzają 
Mu uczeni w kraju i na całym świecie. Dlate-
go jestem niezwykle rad, że Profesor Ryszard 
Tadeusiewicz, od lat współpracujący z naszą 
uczelnią, zostaje członkiem naszej społecz-
ności akademickiej, a  zarazem uhonorowa-
ny tym, że  mogłem przyczynić się do  tego 
zarówno jako członek Rady Wydziału Inży-
nierii Produkcji i Energetyki, która wniosko-
wała o  nadanie Profesorowi tytułu doktora 
honoris causa, oraz członek Senatu nadające-
go ten tytuł i wreszcie jako promotor, który 
mógł te wszystkie słowa tu publicznie, w cza-
sie tej uroczystości wypowiedzieć.
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Obserwowany na  początku XXI wieku 
rozwój nauk biologicznych, w  tym nauk 
rolniczych, jest naprawdę imponujący. 
Ogromnie szybki jest także rozwój i postęp 
techniki. Natomiast przepływ idei nauko-
wych pomiędzy dziedziną biologii a  dzie-
dziną techniki jest wciąż bardzo utrud-
niony. I  nie wynika to  z  czyjejkolwiek złej 
woli. Po prostu właśnie ten ogromny postęp 
biologii i medycyny z jednej strony, a rozwój 
techniki z  drugiej strony – doprowadziły 
do tego, że pomiędzy tymi dziedzinami wy-
rósł swoisty mentalny „mur” (rys. 1). Mur 
odmiennych metodologii, różnych tradycji 
rozwoju, a  także hermetycznej, odmiennej 
terminologii. Zamierzam pokazać, że nowa 
dziedzina nauki, jaką jest biocybernetyka, 
może pomóc biologom i  technikom poro-
zumieć się „ponad podziałami” - pomimo 
obecności tego „muru”. Postaram się to zro-
bić opierając się na przykładach. 

Wygłaszając wykład w  Uniwersytecie 
Rolniczym powinienem po  stronie biologii 
przytaczać przykłady zaczerpnięte z  rol-
nictwa. Jednak zbyt słabo się na nim znam, 
żeby ośmielić się na  podobne zuchwal-
stwo przed Osobami, które w  dziedzinie 

nauk rolniczych są  najwyższymi autory-
tetami i  mogłyby z  łatwością przyłapać 
mnie na  błędzie. Będę się więc odwoływał 
do  przykładów z  medycyny, bo  jako twór-
ca kierunku Inżynieria Biomedyczna wiem 
co nieco o medycynie – chociaż oczywiście 
nie tyle, co  profesjonalni lekarze. Dlatego 
jako przykład obecności tego „muru” po-
każę najpierw, jak odmienny jest sposób 

przedstawiania takich samych (lub przynaj-
mniej bardzo zbliżonych) systemów i proble-
mów – odpowiednio w biologii i w technice. 

Spójrzmy na  rysunek 2. Przedstawia 
on dwa systemy stabilizacji ciśnienia. 

Najpierw rozważymy system stabilizacji 
ciśnienia krwi. Jak wiadomo, w każdym bar-
dziej złożonym organizmie żywym funkcjo-
nuje system krążenia, dzięki któremu krew 

Wykład prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza 
Biocybernetyka jako ogniwo spajające nauki 
biologiczne, w tym rolnicze, z techniką

Rys. 1. Symboliczne wyobrażenie różnic między dziedzinami biologii i techniki jako „muru”

Rys. 2. Sposób, w jaki ten sam problem (stabilizacji ciśnienia) przedstawiają biolodzy i technicy, 
jest diametralnie odmienny. A jednak w obu przypadkach chodzi o ten sam proces
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niosąca tlen i  substancje odżywcze dociera 
do wszystkich narządów i tkanek, zapewnia-
jąc w  nich warunki odpowiednie dla życia 
komórek. Krew ta  musi mieć stabilizowane 
ciśnienie (dopasowane do  potrzeb). Przy-
roda wytworzyła więc wiele mechanizmów 
(nerwowych i  hormonalnych), które służą 
do  tego celu. Przykładowy schemat syste-
mu stabilizacji ciśnienia krwi w organizmie 
człowieka, odkryty przez biologów i  wyko-
rzystywany przez lekarzy, przedstawiony jest 
po lewej stronie rysunku 2 

Jako drugi rozważmy system stabilizacji 
ciśnienia w  instalacjach technicznych. Jest 
on  także potrzebny, bowiem w  systemach 
technicznych są  także przesyłane i  przetła-
czane rozmaite płyny. Wodociąg docierający 
do domu, hydrauliczne hamulce w samocho-
dzie, reaktory w fabryce chemicznej – to tyl-
ko niektóre przykłady systemów, w których 
muszą przepływać płyny pod ciśnieniem. Ci-
śnienie to musi być stabilizowane, więc inży-
nierowie obmyślili wiele urządzeń służących 
do tego celu. Przykład jednego z nich przed-
stawiono na rysunku 2 po prawej stronie. 

Patrząc na rysunek 2, widzimy po lewej 
i po prawej stronie właściwie to samo. W obu 
przypadkach chodzi o  system zapewniający 
stabilizację ciśnienia. A  jednak te dwie czę-
ści rysunku są  przedstawione w  sposób tak 
odmienny, że  przeniesienie wiedzy z  jednej 
z  nich do  drugiej jest praktycznie niemoż-
liwe. Szkoda, bo  takie przenikanie wiedzy 
z  jednego obszaru do  drugiego mogłoby 
być bardzo pożyteczne! Gdyby hematolo-
dzy i  kardiolodzy zajmujący się stabilizacją 
ciśnienia krwi (lewa strona na  rysunku 2) 
znali metody, jakie stosują w systemach regu-
lacyjnych inżynierowie (prawa strona rysun-
ku) – to  mogliby ulepszyć stosowane przez 
siebie metody diagnostyki i  terapii. Z  kolei 
gdyby hydraulicy wiedzieli, jak sprytne me-
tody kontroli ciśnienia „wynalazła” biologia 
i  jak je udoskonaliła w  ciągu milionów lat 
ewolucji – to  mogliby skonstruować nowe, 
sprawniejsze regulatory, unikając kosztow-
nych poszukiwań optymalnej struktury 
metodą prób i  błędów. Jednak specjaliści 
każdej ze  wzmiankowanych dziedzin mogą 

zrozumieć i wykorzystać tylko „swoją” poło-
wę rysunku 2, zaś to, co znajduje się po dru-
giej stronie – jest dla nich „czarną magią”. 

Jest to  właśnie przykład funkcjonowa-
nia „muru” przedstawionego na rysunku 1. 

Jak tę trudność pokonać?
Nie jest możliwe (ani sensowne), żeby 

inżynierowie uczyli się fizjologii, albo 
żeby lekarze poznawali tajniki rysunku 
technicznego. Natomiast możliwe jest za-
proponowanie takiego opisu rozważanych 
systemów i  procesów, który będzie paso-
wał zarówno do zjawisk biologicznych, jak 
i  do  urządzeń technicznych. Co  więcej, 
metodologia zastosowania tego opisu bę-
dzie równie łatwa dla lekarzy, jak i dla in-
żynierów, a po przedstawieniu określonych 

zagadnień z  użyciem takiego opisu – za-
gadnienia biologiczne staną się zrozumiałe 
dla techników, a  konstrukcje techniczne 
staną się czytelne dla biologów. 

Takie właśnie sposoby opisu oferuje 
biocybernetyka i  dlatego może ona służyć 
jako swoisty „most” pozwalający przezwy-
ciężyć różnice dzielące technikę od biologii 
i medycynę od technologii. Dzięki temu uda-
je się przekroczyć „mur” dzielący rozważane 
dziedziny (rys. 3). 

Dzięki czemu udaje się uzyskać ten efekt? 
Otóż kluczem do sukcesu jest abstrak-

cja. Popatrzmy na rysunek 4. 
Na  rysunku tym pokazano, że  biolo-

gia (zwłaszcza doświadczalna) oraz medy-
cyna (zwłaszcza kliniczna) są  obszarami 

Rys. 3. Rola biocybernetyki jako elementu pozwalającego pokonać odmienności dzielące dziedzi-
nę biologii i medycyny oraz dziedzinę techniki

Rys. 4. Dzięki wysokiemu poziomowi abstrakcji opis stworzony na gruncie biocybernetyki może 
pasować zarówno do biologii, jak i do techniki
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działań bardzo konkretnych, cechujących 
się niskim poziomem abstrakcji. Z  drugiej 
strony, także technika z  pracami konstruk-
cyjnymi, inżynierskimi i  technologicznymi 
jest sferą aktywności bardzo konkretnych, 
cechujących się niskim poziomem abstrak-
cji. Przy tych konkretnych pracach istotną 
rolę odgrywa specyfika opisów systemów – 
odpowiednio biologicznych i  technicznych. 
Specyfika ta powoduje trudności przy próbie 
przenoszenia odkryć biologicznych na grunt 
kreatywności technicznej oraz zasadniczo 
utrudnia tworzenie rozwiązań technicznych 
dla potrzeb biologii i medycyny. Jeśli jednak 
odpowiednie opisy – zarówno biologiczne, 
jak i  techniczne – pozbawi się szczegółów,  
które o  tej specyfice decydują, jeśli stworzy 
się opis o  wysokim stopniu abstrakcji, taki, 
jaki oferuje biocybernetyka – to punkty wi-
dzenia medyków i  techników da się uzgod-
nić. Wzajemne porozumienie stanie się 
możliwe, nastąpi inspirujący przepływ idei, 
zostanie wniesiona nowa wartość wynikają-
ca z  synergii biologiczno-technicznej, czego 
efektem będzie postęp zarówno w dziedzinie 
biologii, jak i w dziedzinie techniki. 

Przyjrzyjmy się, jak to  może wyglądać 
w  praktyce, odwołując się do  przykładu 
rozważanego na  rysunku 2 (patrz rysunek 
5). System regulacji ciśnienia krwi po  le-
wej stronie zawiera mnóstwo szczegółów 
morfologicznych (mózg, serce, naczynia 

krwionośne), których kształt, budowa 
i  sposób działania są  ważne dla lekarzy, ale 
nie stanowią istoty działania tego systemu. 
Podobnie wygląda sytuacja z  opisem tech-
nicznego systemu stabilizacji ciśnienia – jest 
on przeciążony nadmiarem szczegółów kon-
strukcyjnych, także zaciemniających istotę 
jego działania. 

A  jaka jest istota tego działania, jedna-
kowa w obydwu przypadkach? 

Otóż gdy odrzuci się wszystkie niepo-
trzebne szczegóły, czyli zwiększy się poziom 
abstrakcji opisu przechodząc od konkretów 
do formalnego modelu w postaci schema-
tu blokowego (patrz górna część rysunku 
5), to  okazuje się, że  w  jednym i  drugim 
przypadku można odnaleźć regulator 

stabilizujący ciśnienie, obiekt, w  którym 
ciśnienie jest regulowane oraz pętlę sprzę-
żenia zwrotnego. Taki sposób reprezenta-
cji może być wspólny zarówno dla obiektów 
biologicznych, jak i dla urządzeń technicz-
nych, gdyż formalne bloki odwołują się 
wyłącznie do  funkcji spełnianych przez 
odpowiednie elementy, abstrahują nato-
miast od tego, jaki te elementy mają kształt, 
wielkość, czy z  jakiego są  materiału (żywa 
tkanka czy metal) itd. Taki właśnie abstrak-
cyjny opis oferuje biocybernetyka i na tym 
polega jej rola. 

Wysoki poziom abstrakcji opisów bio-
cybernetycznych, wskazany wyżej jako spo-
sób transferu informacji z  obszaru biologii 
do techniki (i odwrotnie), może także służyć 
jako czynnik sprzyjający rozwojowi biologii 
i  medycyny jako takiej. Nieraz bywa tak, 
że  rozwój praktycznych działań w  obszarze 
klinicznej medycyny lub doświadczalnej bio-
logii napotyka na różne przeszkody (rys. 6). 

W  takich przypadkach także można 
pokonać trudności poprzez przejście od czy-
stej praktyki do  spojrzenia na  rozważane 
zagadnienia z  bardziej abstrakcyjnego punk-
tu widzenia. Również i  tutaj odwołanie się 
do  teorii biocybernetycznej może pozwolić 
na pokonanie praktycznej przeszkody i sprzy-
jać uzyskaniu nowych rozwiązań doskona-
lących praktykę. Częstym składnikiem tych 
nowych rozwiązań może być lepsze uzbroje-
nie techniczne medycyny, uzyskane za sprawą 
inżynierii biomedycznej, ale również same 

Rys. 5. System biocybernetyczny (ogólny schemat układu ze sprzężeniem zwrotnym - u góry) sta-
nowi abstrakcyjny model zarówno układu narządów biologicznych (u dołu po lewej), jak i urzą-
dzenia technicznego (u dołu po prawej) 

Rys. 6. Biocybernetyka jako sposób na pokonywanie przeszkód w rozwoju biologii i medycyny
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procedury medyczne można udoskonalić, gdy 
spojrzy się na nie „z lotu ptaka”.

Jak owo „spojrzenie z lotu ptaka” zreali-
zować praktycznie? 

Trzeba spróbować oderwać się od  nie-
istotnych szczegółów i wydobyć istotę rzeczy. 
Rozważmy próbę zbudowania abstrakcyjne-
go modelu zwierzęcia. Nie konia, ślimaka 
czy gołębia, tylko „zwierzęcia uogólnione-
go”. Jak to  jednak zrobić, skoro na  Ziemi 
żyje obecnie (jak się ocenia) 8,7 mln gatun-
ków z  czego dokładnie opisano około 1,2 
mln? Przecież każde konkretne zwierzę ma 
swoje cechy specyficzne i  każde jest inne. 
Na rysunku 7 pokazano przykładowo różne 
zwierzęta. Widać, jak bardzo są one zróżni-
cowane. Przy tak wielkiej liczbie szczegóło-
wych informacji o każdym gatunku zwierząt 
wydaje się, że  praktycznie niemożliwe jest 
wydawanie jakichś ogólnych sądów o  zwie-
rzętach ogółem. A jednak bazując na biocy-
bernetyce można spróbować tego dokonać. 

Żeby uzyskać model „uogólnionego 
zwierzęcia”, który by opisywał wszystkie 
te  niezliczone stworzenia, trzeba najpierw 
odrzucić szczegółowe informacje o  nich. 
Trzeba od  nich abstrahować. Dzięki ta-
kiej abstrakcji poznamy, co jest wspólne dla 
wszystkich zwierząt - i  co  jest w  związku 
z tym najbardziej istotne.

Pierwszą przymiarkę do takiej abstrak-
cji przedstawia rysunek 8. Na rysunku tym 
przedstawiono dwa abstrakcyjne (to  znaczy 
pozbawione jakichkolwiek cech szczegó-
łowych) obiekty: rozważane zwierzę oraz 
środowisko. Zauważmy, że  oba obiekty 
przedstawione na rysunku 8 reprezentowane 
są przez bloki, które nie mają nic wspólnego 
z ich rzeczywistym kształtem. Owalny blok 
z  pewnością nie przypomina ciała żadne-
go zwierzęcia, a  prostokąt nie jest podobny 
do  żadnego realnego środowiska. Związek 
między tymi blokami a  realnymi obiekta-
mi ma więc charakter wyłącznie umowny, 
dlatego schemat blokowy jest przykładem 
modelu formalnego, stale używanego 
w biocybernetyce. 

wypełniać kolejnymi systemami, zapew-
niającymi realizację funkcji, jakie każde 
zwierzę musi spełniać. Pierwszą z nich jest 
aktywność. Forma aktywności może być 
różna, ale obecność aktywności pozwala 
odróżnić każde żywe zwierzę od  każdego 
kawałka materii nieożywionej. 

Żeby przejawiać aktywność, trzeba 
dysponować możliwościami ruchu. I znowu 
różnorodność narządów i  systemów zapew-
niających zwierzęciu ruch jest ogromna. Ina-
czej poruszają się zwierzęta wodne, inaczej 
lądowe, a jeszcze inaczej latające. Ale system 
ruchowy w takiej lub innej postaci występu-
je u nich wszystkich, co ilustruje rysunek 9. 

Rys. 7. Przykłady różnorodności świata zwierząt

Rys. 8. Początek tworzenia abstrakcyjnego bio-
cybernetycznego modelu zwierzęcia

Wnętrze bloku reprezentującego 
abstrakcyjne zwierzę zaczniemy teraz 

Rys. 9. Zwierzę wyposażone w  system rucho-
wy, umożliwiający aktywność w środowisku

Aktywność powinna być celowa, to zna-
czy związana z  postrzeganiem stanu środo-
wiska. Dzięki percepcji stanu środowiska 
można zlokalizować pożywienie i  dostrzec 
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zbliżające się zagrożenie (drapieżnika, który 
naszego modelowego zwierzaka chce potrak-
tować jak pożywienie). Bodźce docierające 
ze  środowiska pozwalają odszukać partnera 
seksualnego i  znaleźć bezpieczną kryjówkę 
dla przetrwania okresu zmniejszonej ak-
tywności. Zwierzę musi więc mieć system 
percepcyjny, żeby te bodźce odbierać i pra-
widłowo je interpretować. 

Żeby system percepcyjny przynosił 
pozytywne efekty musi być powiązany 
z  wcześniej wprowadzonym systemem ru-
chowym, bo  tylko wtedy zwierzę będzie 
mogło skutecznie zdobywać dostrzeżone 
pożywienie, efektywnie unikać zaobserwo-
wanych zagrożeń i zręcznie łączyć się z part-
nerem seksualnym. Do  przenoszenia infor-
macji od systemu percepcyjnego do systemu 
ruchowego konieczny jest więc system ner-
wowy. Tak uzupełniony model zwierzęcia 
przedstawiłem na rysunku 10. 

Rys. 11. Model zwierzęcia uwzględniający 
procesy energetyczne

Przy przemianie materii powstają też 
(poza CO2) także inne produkty odpado-
we, które musi usuwać system moczowy, 
zaś w  systemie krążenia potrzebne są  jesz-
cze elementy ochrony organizmu przed 
różnymi zagrożeniami mikrobiologicznymi 
(rolę tę  spełnia system immunologiczny, 
przedstawiony na  rysunku 12 symbolem I) 
oraz elementy regulacyjne o dłuższym czasie 
działania i  o  bardziej uogólnionym charak-
terze, niż sterowanie nerwowe. Tę  ostatnia 
rolę pełnią hormony, których źródłem jest 
system gruczołów wydzielania wewnętrzne-
go, oznaczony symbolem G). 

Rys. 10. Model zwierzęcia wyposażonego do-
datkowo w systemy: percepcyjny i nerwowy

Jednak nie samą informacją zwierzę 
żyje. Do  przejawiania aktywności potrzeb-
na jest energia, a do rozbudowy i ewentual-
nej naprawy ciała – substancje odżywcze. 
Dlatego każde zwierzę musi pobierać z oto-
czenia pożywienie oraz tlen (dla procesów 
energetycznych, które u  większości zwie-
rząt mają charakter aerobowy), zaś wydalać 
musi nie wykorzystane części pożywienia 
oraz dwutlenek węgla. Trzeba więc nasz 
model zwierzęcia wyposażyć dodatkowo 
w  system trawienny i  oddechowy, a  także 
w system krążenia, który dostarczać będzie 

pożywienie i tlen do wszystkich tkanek i na-
rządów ciała, usuwając także powstający 
w procesach metabolicznych dwutlenek wę-
gla - co pokazano na rysunku 11. 

Rys. 12. Kolejny etap wzbogacania modelu 
zwierzęcia 

Na koniec rozważany model zwierzęcia 
trzeba wyposażyć w  system płciowy, dzięki 
któremu zwierzę może wydać potomstwo 

i zapewnić trwanie gatunku mimo limitowa-
nego czasu życia każdego osobnika (Rys. 13). 

Rys. 13. Finalna struktura modelu zwierzęcia 

Przedstawiona wyżej droga budowa-
nia modelu zwierzęcia zawiera oczywiście 
wiele uproszczeń (nie zostały na  przykład 
uwzględnione gruczoły wydzielania ze-
wnętrznego), ale chodziło o  to, żeby zasy-
gnalizować kierunek działań podejmowa-
nych przez biocybernetyków, a  nie wdawać 
się w szczegóły. Dlatego kończąc ten wykład 
chciałbym zachęcić Osoby, które zdołałem 
zainteresować, do  tego, żeby skorzystały 
z  łatwo dostępnej literatury (na  przykład 
z książki, której okładka przedstawiona jest 
na  rysunku 14) i  żeby poznały biocyberne-
tykę na tyle, by możliwe było jej praktyczne 
użycie – także dla potrzeb wynikających 
z rozwoju nauk rolniczych. 

Rys. 14. Książka, z  której można skorzystać 
do poszerzenia i pogłębienia wiedzy – w tym 
wykładzie jedynie zasygnalizowanej 
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JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady dokonuje aktu nadania tytułu doktora honoris causa 
prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi

Zakończenie uroczystości – prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, wraz z audytorium Centrum Kongresowego UR wspólnie odśpiewali 
hymn państwowy
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W obecności członków Senatu Uniwersyte-
tu Rolniczego, władz rektorskich – obecnej 
i  poprzednich kadencji, doktora honoris 
causa – uroczyście odsłonięto pamiątkowe 
tablice, z  nazwiskami Rektorów Uczelni 
i  doktorów honoris causa. – Odnosząc się 
z  szacunkiem do historii i osób, które ją two-
rzyły, postanowiliśmy ufundować tablicę 
z  nazwiskami rektorów naszego Uniwersy-
tetu – od  chwili powstania, do  roku 2012, 
kiedy kadencję zakończył profesor Janusz 
Żmija – powiedział witając gości JM Rektor 
UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. 
W  dalszej części wypowiedzi zaznaczył, 
że  druga tablica poświęcona jest osobom, 
którym Senat Uczelni nadał tytuł doktora 
honoris causa. Wyraził też radość w  faktu, 
że  w  uroczystości uczestniczy profesor Ry-
szard Tadeusiewicz, który 6 marca bieżące-
go roku, otrzymał tę godność.

W  uroczystości uczestniczyli Rekto-
rzy naszej Uczelni, profesorowie: Piotr 

Zalewski, Kazimierz Kosinak-Kamysz, 
Zbigniew Ślipek oraz Janusz Żmija i to oni, 
wspólnie, dokonali aktu odsłonięcia tablicy 
rektorskiej. Odsłonięcia tablicy doktorów 

Historia zapisana na kamieniu  
– odsłonięcie pamiątkowych tablic 
w Collegium Godlewskiego
Kraków, 12 marca 2015 r.

honoris causa dokonał profesor Ryszard 
Tadeusiewicz, w  asyście profesora Tade-
usza Tuszyńskiego – seniora Senatu UR.

JM Rektor wspomniał również, 
iż  w  tym samym holu, pod herbem UR, 
umieszczono najważniejsze historyczne 
daty, związane z  Uczelnią. Rozpoczyna 
je rok 1776 – w  którym zgłoszono postu-
lat utworzenia w  Akademii Krakowskiej 
Katedry Rolnictwa. Następnie poprzez 
lata 1953 – rozpoczęcie autonomicznej 
działalności i  1972 – oznaczające zmianę 
statusu Uczelni z  Wyższej Szkoły Rolni-
czej na  Akademię Rolniczą – wchodzący 
do  Collegium Godlewskiego, gdzie swą 
siedzibę mają władze rektorskie Uczelni, 
zatrzyma swój wzrok na roku 2008, w któ-
rym Uczelnia uzyskała miano, jedynego 
w Polsce, Uniwersytetu Rolniczego.

Opracowanie:
 dr Szymon Sikorski

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pamiątkowych tablic w Collegium Godlewskiego

Tablice z nazwiskami rektorów i doktorów honoris causa WSR-AR-UR, tuż przed odsłonięciem
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O  zawiązanym porozumieniu mówili 
na konferencji prasowej z udziałem profesor 
Leny Kolarskiej-Bobińskiej – minister na-
uki i szkolnictwa wyższego, rektorzy trzech 
uczelni: profesor Tadeusz Słomka z AGH, 
profesor Kazimierz Furtak z  PK oraz 
profesor Włodzimierz Sady z UR. – Kra-
ków dzisiaj wyznacza trendy w  szkolnictwie 
wyższym – stwierdziła profesor Kolarska-
-Bobińska. – Mam nadzieję, że  ten zwią-
zek będzie przykładem dla innych uczelni. 
Współpraca jest piętą achillesową wielu in-
stytucji, a te uczelnie mogą pokazać, że to się 
opłaca – dodała minister.

AGH, PK i UR powołały nowy podmiot 
– InnoTechKrak. W  jego ramach łatwiej-
sze będą działania badawczo-rozwojowe: 

InnoTechKrak – pierwszy formalny Związek 
Uczelni w Polsce
Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów 
badawczych i  laboratoriów. Dzięki skoor-
dynowaniu działań trzech uczestników 
porozumienia i  połączeniu ich potencjałów 
naukowych łatwiejsze będzie również po-
zyskiwanie grantów badawczych. – Wymie-
niamy się doświadczeniami w  zakresie za-
rządzania uczelniami, tworzymy konsorcja, 
centra badawcze, ale myślimy też o wspólnych 
kierunkach – zaznaczył profesor Kazimierz 
Furtak, JM Rektor PK. – Tworzyliśmy już 
wspólne zespoły, ale w  obliczu konkurencji 
musimy łączyć nasz potencjał. W  ten sposób 
możemy tworzyć przewagę konkurencyjną. 
Ten związek oznacza też łatwiejsze, bo na pre-
ferencyjnych warunkach, korzystanie z labora-
toriów, co  zwiększa nasz potencjał badawczy 

Umowa to efekt zmian w ustawie – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, wprowadzonych  

1 października 2014 r. Nowe prawo 

ułatwia uczelniom tworzenie związków. 

Pozwalają one na prowadzenie wspól-

nych badań i inwestycji, dzielenie kadry 

naukowo-dydaktycznej i wprowadzanie 

wspólnych standardów zarządzania.

– dodał profesor Furtak. Współpracujące 
szkoły wyższe poszerzą ofertę dla studen-
tów, wymieniając się informacjami o kadrze 
naukowej i  bazie dydaktycznej oraz prowa-
dząc wspólne kursy i szkolenia.– Są kierunki 
studiów, które występują na wszystkich trzech 
uczelniach. Nasza współpraca umożliwia ich 
efektywne obsadzenie, ale też wymianę infor-
macji o kadrze dydaktycznej czy doskonalenie 
programów nauczania – wspomniał, profe-
sor Włodzimierz Sady, JM Rektor UR.

– Nazwałabym panów pionierami in-
nowacyjności i  przemian, które zachodzą 
w  szkolnictwie wyższym – powiedziała 
profesor Kolarska-Bobińska do  swoich 
gości – Cieszę się, że  polityka ministerstwa, 
zorientowana na  szanse, rozwój i  przyszłość, 
zmaterializowała się w postaci takiego związ-
ku – dodała minister nauki.

Opracowanie i zdjęcie na podstawie 
materiałów

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

Konferencja prasowa z udziałem rektorów reprezentujących InnoTechKrak w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Od lewej profesorowie: Włodzimierz Sady – rektor UR, Kazimierz 
Furtak – rektor Politechniki Krakowskiej, Tadeusz Słomka – rektor AGH, Lena Kolarska-Bo-
bińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego, fot. MNiSW
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Informacje z przebiegu obrad Senatu UR

w dniu 13 marca 2015 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
· mgr inż. Kalina Orłowska  – doktorantka Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, 
· pani Maria Katarzyńska – emerytowany pracownik Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. dr. hab. inż. Bogusławowi Michalcowi, który otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych oraz  
prof. dr hab. inż. Dorocie Ziębie-Przybylskiej z okazji zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego.
Rektor poinformował, że prof. dr hab. inż. Janusz Żmija oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady otrzymali tytuł honorowego profesora 
Ural State Agrarian University.
Rektor poinformował, że dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prodziekan Wydziału Leśnego, został wyróżniony nagrodą CULTURA-
-Prize Georg-August-Universität Göttingen.
Rektor poinformował, że Anna Figura – absolwentka Wydziału Leśnego zdobyła tytuł Wicemistrzyni Świata w narciarstwie wysokogór-
skim w kategorii sprint na Mistrzostwach Świata w Verbier (Szwajcaria).
Senat pozytywnie zaopiniował:

· zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Władysława Migdała na  stanowisku profesora zwyczajnego w  Katedrze Przetwórstwa Produktów 
Zwierzęcych,

· ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jana Pawełka na  stanowisku profesora zwyczajnego w  Katedrze Inżynierii Sanitarnej  
i Gospodarki Wodnej,

· powołanie dr Bożeny Pietrzyk na dyrektora Biblioteki Głównej.
Senat uchwalił:

· Misję Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
· Strategię rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 2015-2020.

Senat wyraził zgodę na utworzenie Związku Uczelni AGH-PK-UR (InnoTechKrak) oraz przyjął uchwałę w sprawie projektu Statutu.
Senat na  wniosek Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej uchwalił, że  w  przypadku utworzenia Związku Uczelni InnoTechKrak,  
Senat zobowiązuje przyszłych przedstawicieli Uczelni w Radzie Związku do podjęcia prac zmierzających do wprowadzenia w Statucie Związ-
ku zmian, o które wnioskowała Komisja.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora:

· w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody indywidualnej pierwszego stopnia za osiągnię-
cia naukowe dla dr hab. Magdaleny Sochy,

· w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne dla: 
prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin, dr. inż. arch. Przemysława Bastera i dr. inż. Jarosława Taszakowskiego,

· o nadanie odznaczeń państwowych,
· o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Senat pozytywnie zaopiniował:
· uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej.

Senat przyjął analizę funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia.
Senat określił planowane efekty kształcenia:

· dla studiów I i II stopnia na kierunku „Bioinżynieria Zwierząt” o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 
od roku akademickiego 2015/2016,

· dla studiów I i II stopnia na kierunku „Sztuka Ogrodowa” o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa 
od roku akademickiego 2015/2016.
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w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: mgr inż. Zbigniew Bobowski emerytowany kierownik Pra-
cowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych oraz pani Zofia Mosaniuk emerytowana redaktor Wydawnictwa UR. Senat uczcił ich pamięć 
chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne profesorowi Maciejowi Kuboniowi z okazji otrzymania od Prezydenta RP tytułu profesora nauk rolni-
czych oraz profesorowi Władysławowi Migdałowi z okazji zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego.
Rektor poinformował, że  16 kwietnia br. na  Uniwersytecie w  Antwerpii (Belgia) odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogól-
nego European University Association (EUA). Podczas obrad przeprowadzono wybory przewodniczącego European University Association 
oraz pięciu członków zarządu EUA na kadencję 2015-2019. Przewodniczącym EUA został wybrany prof. Rolf Tarrach – rektor University  
of Luxembourg. Członkiem zarządu European University Association został m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. 
Rektor poinformował, że 18 kwietnia br. podczas VII Małopolskiego Konkursu Sygnalistki Myśliwskiej, Zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„Hagard” zdobył główną nagrodę „Róg Zbramira”.
Rektor poinformował, że 20 kwietnia br. w Muzeum Niepodległości w Warszawie zostały wręczone nagrody im. Andrzeja Potoka za 
rok 2014. Wśród trzech laureatów znalazł się Andrzej Pawłowski - animator kultury studenckiej naszej Uczelni oraz autor książki Klub 
Buda i Kabaret Pod Budą - tropami legendy.
Rektor poinformował, że 21 kwietnia br. odbyły się VIII Krakowskie Dni Integracji, w trakcie których wręczono coroczne nagrody Integra-
lia oraz podpisano aneks do Porozumienia o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, w którym Uniwersytet 
Rolniczy dołączył do grona Uczelni (AGH, PK, UJ, UEK, UP, UPJPII) biorących udział w programie.
Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Macieja Kubonia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji 

i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
•	 ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Ekonomiki i Finan-

sów Przedsiębiorstw Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami.
Senat uchwalił:
•	Regulamin Studiów,
•	Regulamin Studiów Doktoranckich,
•	Regulamin Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat powołał kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim pn. „Inżynieria Biosystemów” i określił planowane efekty kształcenia dla tych 
studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki od roku akademickiego 2016/2017.
Senat określił efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia „Dietetyka” na Wydziale Technologii Żywności od roku akademickiego 
2015/2016. 
Senat przyjął korektę wytycznych do  opracowania planów studiów i  programów kształcenia na  studiach I  i  II stopnia oraz jednolitych  
studiach magisterskich.
Senat zatwierdził:
•	 sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r.,
•	 korektę kosztów wydzielonych na 2015 r.

Senat pozytywnie zaopiniował zmianę założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.
Senat upoważnił Rektora do wyboru audytora zewnętrznego celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za lata 2015 
i 2016.
Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Senat uchwalił:
· „Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, oraz zasad komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” oraz uchylił Regulamin 
uchwalony w dniu 29 czerwca 2012 r. uchwałą Nr 58/2012;

· „Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.
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W  dniach 17 i  18 marca 2015 roku odby-
ło się spotkanie dr hab. inż. Joanny Puły 
– pełnomocnika rektora ds. studentów 
niepełnosprawnych ze studentami Uczelni, 
którzy mają orzeczenie lekarskie o niepełno-
sprawności. W zebraniu uczestniczył dr hab. 
inż. Sylwester Tabor prof. UR – Prorek-
tor ds. Spraw Dydaktycznych i  Studenc-
kich oraz pełnomocnicy dziekanów ds. 
studentów niepełnosprawnych: prof. dr 
hab. Olga Szeleszczuk (WHIBZ), dr inż. 
Aneta Grabowska (WBiO) oraz Anna Łu-
kasik pełnomocnik URSS ds. studentów 
niepełnosprawnych. Celem spotkania było 
przestawienie działań związanych z  szero-
ko rozumianą pomocą w  rozwiązywaniu 
problemów studentów niepełnosprawnych 

III Ogólnopolska Olimpiada Studentów 
z Niepełnosprawnością
Częstochowa, 13-15 marca 2015 r.

i  chorujących przewlekle, studiujących 
na  Uniwersytecie Rolniczym oraz poka-
zanie możliwości uczestnictwa w  różnych 
organizacjach działających na  rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Na spotkaniu byli obecni także studenci 
niepełnosprawni Naszej Uczelni, którzy bra-
li udział w  III Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Studentów z  Niepełnosprawnością 
zorganizowanej przez Politechnikę Często-
chowską, w dniach 13-15 marca 2015 r. Byli 
to: Bucki Piotr – student WBiO, Gościń-
ski Sławomir (WR-E) oraz Łukasik Anna 
(WIŚiG). W zawodach brało udział ponad 
60. uczestników z całej Polski. Nasi studenci 
zdobyli 8 pucharów, zajmując III miejsce 
w futsalu i w bowlingu – w kategorii kobiet 

i mężczyzn, I i III miejsce w grze w bilard – 
w kategorii mężczyzn oraz II miejsce w grze 
w piłkarzyki. Dr hab. inż. Sylwester Tabor 
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich, uroczyście przedstawił Lau-
reatów gratulując im zdobytych pucharów 
i dyplomów. Cześć trofeów studenci przeka-
zali Uczelni w podziękowaniu za umożliwie-
nie startu w zawodach.

Mamy nadzieję, że  ten sukces studen-
tów przyczyni się do  popularyzacji działań 
na  rzecz środowiska osób z niepełnospraw-
nością w naszej Uczelni i zachęci do aktyw-
nego udziału w różnych olimpiadach i kon-
kurencjach sportowych.

Opracowanie: dr hab. inż. Joanna Puła,
Anna Łukasik

W Muzeum Niepodległości w Warszawie zo-
stały wręczone Nagrody im. Andrzeja Potoka 
za rok 2014. Kapituła przyznała Nagrody im. 
Andrzeja Potoka następującym osobom:

• Jerzemu Karpińskiemu, twórcy i  kie-
rownikowi Centralnego Klubu Stu-
dentów Politechniki Warszawskiej 
„Stodoła”, założycielowi Studenckiego 
Centrum Filmowego dokumentujące-
go studencki ruch kulturalny, autorowi 
dwóch książek dokumentujących dzia-
łalność klubu i jego grup artystycznych,

• Krzysztofowi Mroziewiczowi, byłemu 
kierownikowi Studenckiego Klubu „Hy-
brydy” w  Warszawie, autorowi tekstów, 

Nagroda im. Andrzeja Potoka za rok 2014 dla Andrzeja Pawłowskiego 
za publikację Klub Buda i Kabaret Pod Budą – tropami legendy

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

aktorowi teatrów studenckich, jurorowi 
festiwali i konkursów, publicyście i kry-
tykowi artystycznemu, autorowi wielu 
artykułów stanowiących znakomitą hi-
storię kultury studenckiej, do dziś propa-
gatorowi kultury studenckiej,

• Andrzejowi Pawłowskiemu, animato-
rowi studenckiej kultury w latach 1960-
1972 i w latach 2003-2014, na obecnym 
Uniwersytecie Rolniczym, za książkę 
Klub Buda i  Kabaret Pod Budą – tro-
pami legendy. To  pięknie wydana mo-
nografia „Budy”, która działała od  lat 
60. XX wieku, a  w  2010 roku została 
reaktywowana. Klub był i  pozostaje 

miejscem kształtowania aktywnego 
środowiska studentów, ale też jest ko-
lebką i  sceną jednego z  najciekawszych 
kabaretów studenckich lat 70. – Pod 
Budą. W  Biuletynie Informacyjnym 
UR z  czerwca 2014 r. (06.2014, nr 
3(89)) prezentowaliśmy tę publikację.
Nagrody wręczali Wiesław Klimczak 

– przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji 
Historycznej Ruchu Studenckiego i  Janusz 
Gast – przewodniczący Kapituły Nagrody 
im. Andrzeja Potoka. Na  uroczystość przy-
byli również: Aleksy Gałka, Roman Kotyr-
ba, Aleksander Świeykowski i Jan Czepiel. 

Redakcja
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Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie rozpoczął sezon konkur-
sów w 2015 r., Turniejem Sygnalistów My-
śliwskich w  Złotoryi, co  było początkiem 
tegorocznych sukcesów. Podczas trwania 
X Kaczawskiego Turnieju Sygnalistów 

Świetny sezon „Hagardu”
Kwiecień 2015 r.

Prezentujemy opis poszczególnych klas

Klasa G – zespół w tej kategorii wykonuje 
3. sygnały z 10. sygnałów klasy mistrzow-

skiej A. Jeden z sygnałów „Powitanie” jest 

sygnałem niezmiennym i wykonywanym 

zawsze natomiast dwa zostają wylosowane 

w pozostałych dziewięciu, na kilka dni przed 

konkursem. Obowiązują tu również propor-

cje, które należy zachować, a chodzi o ilość 

dużych rogów (Parfors-ów) i małych rogów 

(Pless-ów). Proporce mają wyglądać nastę-

pująco: ilość małych rogów to 2 do 1 dużego 

rogu, następnie ilość sygnalistów ma być 

wielokrotnością tej proporcji (nie można 

tego znacząco przekraczać, ponieważ zespół 

może zostać zdyskwalifikowany).

Klasa MB – zespół wykonuje 3 dowolne 
utwory muzyki myśliwskiej. Nie obowiązują 

tu żadne proporcje.

Powyższe nagrody zadecydowały o przyzna-
niu krakowskim sygnalistom jeszcze jednego 
wyróżnienia, a  była to  nagroda Grand Prix 
za największe osiągnięcia podczas konkursu. 

Tydzień później 18 kwietnia odbył się 
konkurs VII Małopolski Konkurs Sygna-
listyki Myśliwskiej „O  Róg Zbramira” 
w  Niepołomicach co  przyniosło również 
wiele nagród. W  kategorii sygnałów my-
śliwskich (klasa G) 1 miejsce (z wynikiem 
299 pkt na  300). Wygrana w  tej kategorii 
zagwarantowała zespołowi Mistrzostwo 
Małopolski, zaś w  kategorii muzyki my-
śliwskiej (klasa MB) „Hagard” wywalczył 
1 miejsce (z wynikiem 294 pkt na 300).

Opracowanie: Julia Królik 
kierownik Zespołu Sygnalistów  

Myśliwskich „Hagard”Myśliwskich w  Złotoryi 11-12 kwietnia 
2015 r. ZSM „Hagard” zdobył następujące 
nagrody: W  kategorii sygnałów myśliw-
skich (klasa G) były to  1 miejsce (z  wyni-
kiem 296 pkt na 300 możliwych), zaś w ka-
tegorii muzyki myśliwskiej (klasa MB) 
1 miejsce (w  wynikiem 290 pkt na  300). 

Rynek we Wrocławiu zwiedzany przez zespół w trasie powrotnej do Krakowa, fot. Konrad Żmudzki

W Złotoryi pod pomnikiem Władysława Reymonta ze zdobytymi trofeami, fot. Marcelina Sowa
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Retinopatia cukrzycowa, jedno z  powikłań 
występujących przy cukrzycy, jest wiodącą 
przyczyną ślepoty u  dorosłych oraz mło-
dzieży. Jest to  choroba trudno wykrywalna 
w  pierwszych kilku latach cukrzycy, a  czę-
stotliwość jej występowania w  populacji 
Stanów Zjednoczonych wzrasta z  50. proc. 
po  10. latach cukrzycy do  90. proc. po  25. 
latach cukrzycy. Utrzymujące się we krwi 
wysokie stężenie glukozy powoduje uszko-
dzenie naczyń siatkówki oka poprzez kumu-
lację negatywnych zmian w  metabolizmie 
komórkowym i w efekcie apoptozę komórek 
kapilarnych (perycyty i  komórki endote-
lialne). Uszkodzenie kapilar jest przyczyną 
mikrokrwotoków oraz wysięków. Komórki 
endotelialne namnażają się w miejscu uszko-
dzenia, co  skutkuje zatkaniem kapilary 
i  zaburzeniem przepływu krwi do  dalszych 
fragmentów siatkówki, powodując niedotle-
nienie komórek. Na dalszym etapie choroby 
prowadzi to  do  powstania nowych naczyń, 

„Mechanizmy transkrypcyjnej regulacji ekspresji 
matrix metalloproteinase - 9 (MMP-9) w retinopatii 
cukrzycowej” – relacja ze stażu naukowego 

Detroit, USA

które są  jeszcze bardziej kruche, a  w  dodat-
ku rosną na  powierzchni siatkówki w  kie-
runku centrum oka, przerastając przez ciało 
szkliste i  powodując odczepienie siatkówki, 
co jest bezpośrednią przyczyną ślepoty.

Nadmierna koncentracja glukozy we 
krwi wpływa na  metabolizm komórek ka-
pilarnych powodując szereg niekorzystnych 
zmian, a  między innymi zmianę profilu 
ekspresji genów, w  tym genu metalopre-
oteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej  
– 9 (MMP-9). Jest to białko enzymatyczne, 
które w  normalnych warunkach wydziela-
ne jest na zewnątrz komórki i służy do tra-
wienia białek macierzy zewnątrzkomórko-
wej. W  cukrzycy, ekspresja MMP-9 ulega 
znacznemu zwiększeniu, zmienia się także 
mechanizm jego działania. Zaktywowany 
enzym niszczy błony mitochondrialne i dez-
organizuje zachodzący w nich proces gene-
rowania energii za pośrednictwem łańcucha 
oddechowego. Prowadzi to  do  uwolnienia 

znacznych ilości wolnych rodników, któ-
rych pula jest już i  tak zwiększona przez 
zmiany zachodzące pod wpływem glukozy 
w  innych procesach komórkowych. Nad-
mierne stężenie wolnych rodników pro-
wadzi ostatecznie do  uszkodzenia DNA 
i  w  efekcie uruchomienia mechanizmów 
prowadzących do śmierci komórki.

Regulacja MMP-9 odbywa się głownie 
na  poziomie transkrypcji, a  promotor genu 
MMP-9 zawiera miejsca wiązania dla sze-
regu czynników transkrypcyjnych, miedzy 
innymi NFκB oraz AP-1. Dotychczas wyka-
zano, że w cukrzycy podjednostka p65 czyn-
nika NFκB ulega aktywacji i  jej wiązanie 

Miejsce wykonywania badań: Kresge Eye 

Institute, Wayne State University, Detroit, 

Michigan, USA

Okres trwania stażu: 

styczeń-grudzień 2014

Widok na linię brzegową Detroit
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do promotora MMP-9 zwiększa się. Wpływ 
cukrzycy na AP-1 oraz ewentualna regulacja 
MMP-9 za jego pośrednictwem nie zostały 
dotychczas wyjaśnione. 

AP-1, jest dimerem, który u  ssaków 
zbudowany jest głównie z  podjednostek c-
-Fos i  c-Jun. Podjednostki te  podlegają od-
rębnej regulacji na  poziomie transkrypcyj-
nym, mogą także ulegać potranslacyjnym 
modyfikacjom, które zmieniają ich funkcje, 
stabilność oraz efekt działania. W odpowie-
dzi na różnorakie bodźce (stres komórkowy, 
cytokiny, czynniki wzrostowe) podjednostki 
AP-1 ulegają aktywacji i  są  transportowa-
ne do  jadra komórkowego, gdzie wiążą się 

do DNA docelowych genów i w ten sposób 
wpływają na  ich ekspresję. MMP-9 posiada 
dwa główne miejsca wiązania AP-1, bliższe 
(-79bp) i dalsze (-533bp). Ich rola w regulacji 
ekspresji genu MMP-9 różni się w zależności 
od kompozycji podjednostek przyłączonych 
do danego miejsca. 

Celem projektu było wyjaśnienie me-
chanizmu regulacji ekspresji MMP-9 za po-
średnictwem AP-1.Analizy przeprowadzono 
na  szczurach, myszach, myszach transge-
nicznych (MMP-9 knock-out), komórkach 
wyizolowanych z  siatkówki bydlęcego oka 
oraz na  materiale uzyskanym z  ludzkiego 
oka. Nie stwierdzono wpływu cukrzycy 

na ekspresję c-Fos i c-Jun na poziomie białka, 
choć ekspresja mRNA ulegała zwiększeniu 
we wszystkich badanych modelach doświad-
czalnych oraz u  człowieka. Wysoki poziom 
glukozy zmniejszał jednak wiązanie obu 
podjednostek do  obu badanych miejsc wią-
zania w  promotorze MMP-9. Zmniejszone 
wiązanie nie było jednak związane z altera-
cjami transportu podjednostek do jadra ko-
mórkowego, gdyż poziom białka c-Fos oraz 
c-Jun w jądrze nie zmieniał się pod wpływem 
cukrzycy. Najprawdopodobniej przyczyną 
tego zjawiska są potranslacyjne modyfikacje 
podjednostek, jednakże hipoteza ta wymaga 
jeszcze potwierdzenia.

Dokładne poznanie mechanizmu re-
gulacji MMP-9 oraz zmian zachodzących 
w nim pod wpływem cukrzycy może zaowo-
cować skuteczną terapią, która umożliwiłaby 
zahamowanie postępu retinopatii cukrzyco-
wej i zapobiegnięcie ślepocie.

Wyniki badań zostały już zaprezento-
wane na trzech konferencjach naukowych:

• WSU Annual Postdoctoral Symposium, 
19 September 2014, Detroit, Tran-
scriptional regulation of matrix metal-
loproteinase-9 in diabetic retinopathy 
– Flaga J., Kowluru R. 

• KEI-Vision Research Workshop, 15 
October 2014, Detroit, Regulation of 
matrix metalloproteinase-9 in diabetic 
retinopathy – Flaga J. 

• ARVO (Association for Research in Vi-
sion and Ophthalmology) 2015 Annual 
Meeting, 3-7 May 2015, Denver, Col-
orado. Transcriptional Regulation of 
Matrix Metalloproteinase-9 in Diabet-
ic Retinopathy - Kowluru R., Flaga J., 
Mishra M.
Zgromadzone dane zostaną także opu-

blikowane w  formie artykułu naukowego. 
Publikacja jest w przygotowaniu.

Opracowanie: dr inż. Jadwiga Flaga

Badania przeprowadzono w ramach środków 

pochodzących z Własnego Funduszu Sty-

pendialnego dla Pracowników Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie

MergedMMP‐9 c‐FosDAPI

Siedziba Kresge Eye Institute, Wayne State University, Detroit, Michigan

Na zdjęciach widoczne są komórki siatkówki bydlęcego oka barwione DAPI (niebieska fluore-
scencja, jądra komórkowe) oraz inkubowane z przeciwciałami anty MMP-9 (czerwona fluore-
scencja) i  anty c-Fos (zielona fluorescencja). Komórki hodowane były w  warunkach odzwier-
ciedlających zdrowy organizm oraz cukrzycę (odpowiednio 5mM glukozy lub 20mM glukozy 
w medium hodowlanym).
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Jedną z  funkcji przypisanej każdej uczel-
ni wyższej jest wykorzystywanie wyników 
własnych badań naukowych w praktycznych 
zastosowaniach. Dobrym przykładem ta-
kiego transferu wyników badań uzyskanych 
w  Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie 
jest praktyczne wykorzystanie rezultatów 
doświadczeń nad zwalczaniem Barszczu 
Sosnowskiego w  projekcie „Środowisko bez 
Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnow-
skyi Manden.)”. Projekt ten realizowany jest 
od marca 2014 r. przez Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie przy udziale Małopolskiej Izby 
Rolniczej oraz Instytutu Hodowli i Aklima-
tyzacji Roślin w Grodkowicach. 

Projekt na  łączną kwotę 3.798.806 zł 
w 85 proc. finansowany jest przez Europej-
ski Obszar Gospodarczy (EOG), głównie 
przez Norwegię. W  ramach projektu ma 
miejsce zwalczanie Barszczu Sosnowskiego 
w 31. gminach województwa małopolskiego 
na łącznej powierzchni 134. ha. Badania na-
ukowe nad zwalczaniem barszczu Sosnow-
skiego prowadzone są  od  1992 r. w  Stacji 

Nauka-praktyce – działania na przykładzie projektu 
„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
Kraków, 19 marca 2015 r.

Doświadczalnej Czyrna koło Krynicy-
-Zdroju należącej do Katedry Agrotechniki 
i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie. W ostatnich latach badania 
zostały zintensyfikowane, a  część doświad-
czeń wykonano także w Stacji Garlica Mu-
rowana koło Krakowa.

Wyniki badań pozwoliły na  opraco-
wanie innowacyjnych metod zwalczania tej 
niebezpiecznej rośliny. Istotą tej innowa-
cyjności jest zastosowanie herbicydu Chi-
kara 25 WG (grupa czynna flazasulfuron). 
W  doświadczeniach wykonywanych w  Sta-
cji Czyrna ten środek chemiczny okazał się 
najbardziej skuteczny. 

Drugim elementem innowacyjnym 
było zastosowanie metody aplikacji poprzez 
iniekcję bezpośrednią. Metodę tą  zaleca się 
do  stosowania w  pobliżu cieków wodnych 
oraz na  terenach trudnodostępnych. Ten 
sposób aplikacji został pozytywnie spraw-
dzony w Stacji Doświadczalnej Czyrna.

Trzecim elementem oddziaływują-
cym na  dużą skuteczność jest rozwiązanie 

organizacyjne, polegające na  komplekso-
wym zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego 
w zlewniach rzek. Ten element organizacyj-
ny jest bardzo istotny dla skutecznego zwal-
czania, gdyż nasiona Barszczu Sosnowskiego 
rozsiewane są  głównie przez wodę płynącą 
w  ciekach wodnych. Umożliwienie kom-
pleksowości zwalczania zostało osiągnięte 
poprzez objęcie projektem aż 134. hektarów 
położonych w  31. gminach województwa 
małopolskiego. Jest to  pierwsza w  Polsce 
próba kompleksowego zwalczania Barszczu 
Sosnowskiego na tak dużym areale.

Projekt będzie finansowany przez 
EOG do  końca kwietnia 2016. Założono, 
iż  do  tego czasu obszar występowania tej 
rośliny zostanie ograniczony o  80 proc.  
Od 1. maja 2016 r. do końca 2018 r. Barszcz 
Sosnowskiego będzie zwalczany ze środków 
własnych tych gmin województwa małopol-
skiego, które przystąpiły do projektu.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

19 marca 2015 r. w Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie odbyła się kon-

ferencja naukowa „Zwalczanie Barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi 
Manden.)”. Zgromadziła ona liczne grono 
zainteresowanych tematem zwalczania tej 

rośliny samorządowców, wójtów, burmi-

strzów, pracowników urzędów gmin na czele 

z przedstawicielami władz województwa 

Jerzym Millerem – wojewodą małopolskim 
i Wojciechem Kozakiem – wicemarszał-
kiem województwa małopolskiego.

Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Kazimierza Klimy
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Takiej frekwencji jeszcze nie było! W 2014 
roku liczba zwiedzających wyniosła bli-
sko 59 tysięcy. W  tym roku przekroczono 
magiczną 60-tkę. Tym samym Międzyna-
rodowe Targi Techniki Rolniczej AGRO-
TECH są  jedną z  dwóch najchętniej od-
wiedzanych imprez targowych w  Polsce. 
Zorganizowana w  Kielcach po  raz 21. 
wystawa AGROTECH i  odbywające się 
w  tym samym czasie 15. targi LAS-EXPO 
zanotowały w  2015 roku rekordy na  wielu 
polach. Liczba zwiedzających to  61 i  pół 
tysiąca osób, powierzchnia wystawienni-
cza przekroczyła po raz pierwszy 60 tysięcy 
metrów kwadratowych, a na liście znalazło 
się aż  700. wystawców z: Polski, Niemiec, 
Danii, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Francji, 

Rekord pobity – AGROTECH i LAS-EXPO 
odwiedziło sześćdziesiąt jeden i pół tysiąca osób!
Kielce, 27-29 marca 2015 r.

Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Irlan-
dii, Finlandii i Czech. Firmy zaprezentowa-
ły setki zaawansowanych technologicznie 
ciągników, kombajnów i maszyn. 

– AGROTECH w  Kielcach to  ważna 
dla nas wystawa. – mówi Jakub Walewicz 
z firmy Korbanek. – Jesteśmy pewnie wetera-
nami tej imprezy wystawienniczej. Doskonale 
oceniamy sposób organizacji, rozwój targów, 
współpracę z  zespołem obsługi technicznej 
targów, managerami. Frekwencja to  również 
plus tej imprezy. Kieleckie targi łączą korzy-
ści płynące z  pokazania klientom nowości 
branżowych i  pokazaniem własnej pozycji 
na  rynku z  pozyskiwaniem nowych klientów 
i podtrzymywaniem kontaktów z tymi, którzy 
już nam zaufali. Wszystko ma potem związek 

ze sprzedażą maszyn z naszej oferty. Ta edycja 
też taka była – dodaje pan Jakub.

– Wystawę w  Kielcach nazywamy „im-
prezą otwierającą sezon” – zaznacza Anna 
Makulec. – Same Deutz-Fahr Polska. Wy-
stawiamy się jedynie na  dwóch imprezach, 
więc Kielce to dla nas ważne miejsce. AGRO-
TECH jest barometrem branży, odzwiercie-
dlającym sytuację na rynku. To tu słuchamy, 
co mówią klienci, zbieramy informacje i stąd 
wiemy jak programować firmowe działania. 

 

Frekwencja na tegorocznych targach przeszła oczekiwania organizatorów
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Ten rok dla naszej branży, myślę tu głównie 
o  ciągnikach rolniczych, wskazuje na  chwi-
lowy, ale jednak duży spadek rynku i  co  za 
tym idzie mniejsze zainteresowanie klientów. 
Nasz pobyt na  tej edycji targów ma dla nas 
wymiar wizerunkowy, ale zdawaliśmy sobie 
z tego sprawę. Jesteśmy w Kielcach od począt-
ku targów, pamiętam, kiedy impreza odby-
wała się w  jednej i  pół hali. Teraz jest kilka 
hal pełnych maszyn i  dostawione pawilony, 
a  to  wielki postęp i  targi kieleckie, na  prze-
strzeni lat, wspaniale się rozwinęły. Targi 
Kielce reprezentują wysoki poziom profesjo-
nalizmu, świetną organizację. Bez zarzutu 
oceniam współpracę z  zespołem targowym. 
Jesteśmy w Kielcach od lat – to o czymś świad-
czy – podsumowuje pani Anna.

Ekspozycja zajęła w tym roku cały te-
ren Targów Kielce. W związku tym na te-
renie ośrodka powstały cztery specjalne 
hale namiotowe o  łącznej powierzchni 16 
tysięcy metrów kwadratowych. Wśród 
nich była hala gigant. Takiej nie było jesz-
cze w  Europie. Konstrukcja o  wielkości 
7 i  pół tysiąca metrów kwadratowych - 
a to aż o ponad półtora tysiąca metrów wię-
cej niż ma główna hala w  Targach Kielce 
– E, pomieściła aż 200 stoisk. 

Podczas targów można było także 
uzyskać porady w  specjalnych punktach 
konsultacyjnych przygotowanych przez 
najważniejsze branżowe instytucje. Targi 
AGROTECH zwiedził również Marek Sa-
wicki – minister rolnictwa i  rozwoju wsi, 
który podczas gali wręczył nagrody wy-
stawcom prezentującym najlepsze produkty. 
Stoiska zwiedziło wiele oficjalnych delegacji 
z najważniejszych instytucji w Polsce, ale nie 
tylko. Targi Kielce gościły także Jean Pierre 
Senghor – narodowego koordynatora Rzą-
dowego Programu PRODAC z Senegalu.

W  programie uroczystości znalazło 
się również wręczenie odznak Zasłużony 
dla Rolnictwa, statuetek Maszyna Rolni-
cza Roku, nagród Stowarzyszenia Nauko-
wo Technicznego Inżynierów i  Techników 
Rolnictwa, Znaków Bezpieczeństwa KRUS 
czy Pucharu Krajowej Rady Izb Rolni-
czych. Swoje nagrody dla firm wręczył także 

Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, wiceprzewodniczący Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także najlepsze 
produkty jubileuszowych, 15. targów LAS-
-EXPO nagrodzono medalami i  wyróżnie-
niami Targów Kielce.

Wśród targowych ciekawostek zna-
lazła się między innymi premiera nowego 
Ursusa czyli powrót legendy. Na  stoisku 
CASE IH można było zobaczyć z kolei cią-
gnik Magnum 380 CVX z prestiżowym ty-
tułem Tractor of The Year 2015. Gościem 
targów AGROTECH był Marcin Obałek 
– pomysłodawca akcji Traktoriada, który 
traktorem przejechał 20.000 km. Rozpo-
częta w  2002 roku ekspedycja Ursusem 
dookoła świata doczekała się kolejnych 6 
etapów, podczas których Ursus pokonał 
blisko 20 000 km dróg, łąk, pól i  nieużyt-
ków: Urugwaju, Argentyny, Boliwii, Chile 
i Peru. Zimą wyruszy on w kolejną podróż, 
tym razem do  Indii – z  Polski całkowicie 
„na kołach”. Jak co roku w Targach Kielce 
odbył się także Finał Krajowy Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych. 

Targi Przemysłu Drzewnego i  Go-
spodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO 
przyciągały z kolei m.in. dynamicznymi po-
kazami sprzętu, występami sygnalistów czy 
specjalistycznymi spotkaniami poruszający-
mi najważniejsze sprawy dla branży. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się także stoiska 
współpracujących od  lat z  Targami Kiel-
ce Lasów Państwowych i  Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława 
Wierzbickiego w Gołuchowie.

Kolejna edycja wystaw AGROTECH 
i LAS-EXPO odbędzie się od 18 do 20 mar-
ca 2016 roku. Ale już jesienią Targi Kielce 
zapraszają na nowe imprezy wystawiennicze 
poświęcone sadownictwu, warzywnictwu 
i rybactwu śródlądowemu.

W tegorocznej edycji targów AGROTECH 

i LAS-EXPO uczestniczył również Uniwersy-

tet Rolniczy w Krakowie, prezentując swoją 

ofertę edukacyjną i osiągniecia naukowe.

Rozwój gospodarczy często powoduje kon-
flikty wynikające z  niekorzystnego oddzia-
ływania inwestycji na  środowisko. Taki 
przypadek miał miejsce na terenie Centrum 
Logistycznego zlokalizowanego w  zlewni 
potoku Wedonka w  miejscowości Modl-
niczka na  obrzeżu Krakowa. Na  terenie 
Centrum o powierzchni 31,5 ha znajduje się 
9 magazynów zajmujących 15,8 ha (rys. 1). 
Towarzyszący przedsięwzięciu transport sa-
mochodowy towarów zagraża zanieczyszcze-
niem wód potoku, którego zlewnia znajduje 
się w  strefie ujęcia wody na  rzece Rudawie. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i  Kanalizacji w  Krakowie wyraziło wpraw-
dzie zgodę na lokalizację inwestycji w strefie 
ujęcia, ale pod warunkiem, że  inwestor (fir-
ma GOODMAN) zapewni ochronę wód 
Wedonki przed zanieczyszczeniami pocho-
dzącymi z  terenu Centrum. Zmusiło to  in-
westora do  zastosowania nietypowego roz-
wiązania, mającego na celu wyeliminowanie 
odpływu wód opadowych z  utwardzonych 
powierzchni jezdnych do potoku Wedonka. 
Polegało ono na gromadzeniu spływających 
wód w lokalnym zbiorniku, a następnie wy-
pompowywaniu ich na  dachy magazynów 
w  celu sztucznego zraszania połaci dacho-
wych w  okresach sprzyjających ewaporacji 
– i dzięki temu pozbywaniu się tych wód po-
przez odparowywanie do atmosfery. 

Dało to asumpt do urządzenia na tere-
nie Centrum, na  koszt inwestora, specjali-
stycznej stacji badawczej służącej do  okre-
ślenia rzeczywistej ewaporacji z powierzchni 
dachu eksperymentalnego, którego pochyle-
nie, długość i  pokrycie były identyczne jak 
na dachach magazynów. Urządzenia do opo-
miarowania hydrologii i  hydrauliki, zostały 
zrealizowane według pomysłu i  projektu 
zespołu pracowników Katedry Melioracji 
i  Kształtowania Środowiska Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie w  składzie: prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Rajda, prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Ostrowski, dr inż. An-
drzej Bogdał, dr hab. inż. Włodzimierz 
Kanownik, dr inż. Tomasz Kowalik, dr 
inż. Paweł Sypka (AGH), dr inż. Wioletta 
Żarnowiec. W założeniu projektu przyjęto 
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pełną kontrolę obiegu wody i  oznaczanie 
ewaporacji poprzez pomiary objętości do-
pływu i  odpływu podczas zraszania po-
wierzchni dachu. Wyniki badań powiązano 
z  mierzonymi na  stacji wskaźnikami mete-
orologicznymi, w  szczególności z: tempera-
turą i  wilgotnością powietrza, prędkością 
wiatru, natężeniem promieniowania sło-
necznego oraz z  temperaturą powierzchni 
dachu i wody podawanej do zraszania. 

Stacja składała się z: 
1. Dachu eksperymentalnego o  po-

wierzchni F=72 m2 (3x24 m) (fot. 1).

Stacja do badań ewaporacji wody 
z powierzchni dachu
Kraków, kwiecień 2015 r.

4. Instalacji odprowadzających wodę 
z dachu (fot. 4). 

Fot. 1. Dach eksperymentalny 

Rys. 1. Usytuowanie stacji doświadczalnej na terenie Centrum Logistycznego w Modlniczce

2. Instalacji doprowadzających wodę 
na dach wraz z urządzeniami włączającymi 
i  wyłączającymi dopływ oraz regulującymi 
ciśnienie i objętość dopływu (fot. 2).

Fot. 2. Hydrofor, regulator ciśnienia i filtry

3. Instalacji do zraszania dachu (fot. 3).

Fot. 3. Instalacja do zraszania dachu 

Fot. 4. Instalacja odprowadzająca wraz 
z konstrukcją nośną dachu, w głębi zbiornik 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły 
na  określenie wartości ewaporacji z  po-
wierzchni dachu eksperymentalnego w róż-
nych warunkach pogodowych. Umożliwiło 
to dobór powierzchni dachowych i optymal-
nego sposobu ich zraszania oraz wymiarowa-
nie elementów instalacji hydraulicznej syste-
mu zapewniającego zagospodarowanie wód 
opadowych spływających z  utwardzonych 
powierzchni jezdnych na  terenie Centrum. 
Ponadto, w  ramach pracy doktorskiej dr 
inż. Wioletty Żarnowiec Dynamika ewa-
poracji wody z dachu budynku przemysłowe-
go, zostały opracowane modele empiryczne 
opisujące związek dobowych i godzinowych 
sum parowania wody z dachu z wybranymi 
parametrami metrologicznymi. Opracowa-
ne modele można wykorzystywać w prakty-
ce do ustalania ilości wyparowywanej wody 
z  powierzchni dachowych o  podobnej kon-
strukcji i systemie zraszania.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

dr inż. Tomasz Kowalik
dr inż. Wioletta Żarnowiec
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Na Wydziale Technologii Żywności odbyła 
się konferencja inaugurująca realizację edu-
kacyjno-badawczego projektu ABC zdrowe-
go żywienia, finansowanego przez Fonda-
tion d’Enterprise Carrefour. Wykonawcami 
projektu, koordynowanego przez Wydział 
Żywienia Człowieka i  Konsumpcji SGGW, 
są  adekwatne Wydziały siedmiu innych 
uczelni krajowych.

W konferencji uczestniczyli: JM Rek-
tor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady, prof. dr hab. Krystyna Gutkow-
ska – dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu 
Człowieka i  Konsumpcji SGGW w  War-
szawie, dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. 
SGGW – koordynator główny projektu, 
mgr Radosław Łapczyński – dyrektor 
hipermarketu Carrefour-Kraków, inż. 
Katarzyna Ozga-Wójcik – dyrektor hi-
permarketu Carrefour-Kraków; mgr Iza-
bella Urbaniec – wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 153 w  Krakowie; Alicja 
Gackiewicz – prezes Stowarzyszenia „Se-
niorzy Razem”; członkowie wymienionego 
Stowarzyszenia; kierownicy katedr WTŻ 
UR; młodzież akademicka oraz wydziałowi 
wykonawcy projektu.

Konferencję, rozpoczęła prof. dr hab. 
Teresa Fortuna – dziekan WTŻ, a  na-
stępnie krótkie przemówienie wygłosił 
JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Wło-
dzimierz Sady. Następnie mgr Radosław 
Łapczyński – przedstawiciel Carrefour 
Polska scharakteryzował działalność Fon-
dation d’Enterprise Carrefour oraz omówił 
zaangażowanie społeczne Carrefour Pol-
ska, m.in. w realizację projektu ABC zdro-
wego żywienia.

Na  zakończenie prof. dr hab. inż.  
Teresa Leszczyńska przedstawiła i  omó-
wiła założenia oraz poszczególne zada-
nia w  ramach realizacji wymienionego 

Konferencja inaugurująca realizację projektu 
„ABC zdrowego żywienia”
Kraków, 8 kwietnia 2015 r.

projektu. Jak poinformowała, w  projekcie 
tym, polegającym m.in. na prowadzeniu wy-
kładów i  warsztatów, uczestniczyć będą 
dzieci szkolne oraz osoby dojrzałe w  wieku 
powyżej 65. roku życia. Zajęcia realizowa-
ne będą w  pięciu blokach tematycznych, tj. 
sensoryczno-konsumenckim, żywieniowym, 
dietetycznym, kulinarnym i  higienicznym. 
Zajęcia dla dzieci odbędą się w  pierwszej 
połowie czerwca 2015 r., a dla osób w wieku 
dojrzałym na przełomie września i paździer-
nika. Spotkanie zakończono roboczym ze-
braniem wykonawców projektu, na  którym 
podsumowano dotychczasowe i  omówiono 
przyszłe działania.

Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

koordynator lokalny projektu

Uczestnicy konferencji w trakcie obrad

Mgr Radosław Łapczyński w  trakcie 
wystąpienia
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Centrum Transferu Technologii (CTT) 
jest ogólnouczelnianą jednostką organi-
zacyjną, która działa w  oparciu o  przepisy 
Ustawy Prawo o  Szkolnictwie Wyższym 
z dn. 27 lipca 2005 r. W Uniwersytecie Rol-
niczym jednostka ta została powołana w dn. 
30.05.2010 r. Obecnie funkcjonuje na pod-
stawie Zarządzenia Rektora Nr 6/2015 z dn. 
09.02.2015 r. 

W  skład CTT wchodzi Zespół Trans-
feru Technologii (ZTT) oraz Biuro Progra-
mów Dydaktyczno-Naukowych (BPD-N). 
Do  głównych zadań ZTT należy ochrona 
własności intelektualnej, realizacja procedu-
ry komercjalizacji oraz upowszechnianie po-
staw proinnowacyjnych w  środowisku aka-
demickim. BPD-N wspiera pracowników 
naukowych Uniwersytetu w  pozyskiwaniu 
środków ze  źródeł zewnętrznych, jak rów-
nież odpowiada za organizację, administro-
wanie oraz monitorowanie projektów z Unii 
Europejskiej i programów krajowych.

Nadzór nad działalnością CTT sprawu-
je Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współ-
pracy Międzynarodowej – dr hab. inż. 

Rada Nadzorująca  
Centrum Transferu Technologii
Kraków, 10 kwietnia 2015 r.

Stanisław Małek, prof. UR. Organem opi-
niodawczo-doradczym CTT jest Rada Nad-
zorująca (RN CTT). Do  zadań RN CTT 
należy przede wszystkim opiniowanie dzia-
łań jednostki, jak również zatwierdzanie pla-
nów działalności finansowej i merytorycznej. 
Na podstawie zapisów znowelizowanego Re-
gulaminu RN CTT (Załącznik nr 2 do Za-
rządzenia nr 6/2015 z  dn. 09.02.2015  r.) 
w  skład RN wchodzi Prorektor ds. Nauki, 
Wdrożeń i  Współpracy Międzynarodowej, 
kanclerz, kwestor, dziekani wydziałów, dy-
rektor UCMW oraz przewodniczący Komisji 
Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

10 kwietnia 2015 r. w  budynku Col-
legium Godlewskiego odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Nadzorującej w  nowym 
składzie. Podczas spotkania JM Rektor 
Uniwersytet Rolniczego – prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Sady uroczyście wręczył 
akty powołania poszczególnym członkom 
Rady. Na  podstawie głosowania, jednogło-
śnie przewodniczącym RN CTT został 
prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz. 

Podczas posiedzenia mgr inż. Marcin 
Kobuszewski – dyrektor CTT przedstawił 
sprawozdanie merytoryczne z  I  kwartału 
2015 r. w  zakresie ilości udzielonych paten-
tów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytko-
wych oraz podpisanych umów o  współpracy 
z gospodarką (działalność ZTT), jak również 
z  ilości realizowanych projektów oraz bieżą-
cą działalność BPD-N wraz z listą projektów 
w opracowaniu których uczestniczyli pracow-
nicy Biura. Zaprezentowano również sprawoz-
danie finansowe za 2014 r. z podsumowaniem 
kosztów i przychodów za zeszły rok. Podczas 
posiedzenia poruszano również aspekty zwią-
zane z  wydaniem informatora o  dostępnych 

źródłach finansowania badań naukowych 
i  innych projektów, który będzie rozsyłany 
raz na  kwartał do  wszystkich pracowników 
Uniwersytetu oraz zmieszczony na stronie in-
ternetowej CTT. Posiedzenia RN CTT będą 
odbywać się co najmniej raz na kwartał.

Opracowanie: Centrum Transferu 
Technologii 

Zdjęcie: mgr Paulina Czuryłowska

Skład Rady Nadzorującej Centrum Transferu 

Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz  
– przewodniczący Rady oraz Senackiej 
Komisji Nauki i Współpracy Międzynaro-
dowej, dr hab. inż. Stanisław Małek, 
prof. UR – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń 
i Współpracy Międzynarodowej, mgr  
Tomasz Szanser – kanclerz UR, mgr 
Maciej Oleksiak – p. o. kwestora UR,  
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk  
– dziekan Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego, prof. dr hab. inż. Stanisław 
Orzeł – dziekan Wydziału Leśnego, prof.
dr hab. inż. Czesław Klocek – dziekan 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – 
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji, prof. dr hab. inż. Stanisław 
Mazur – dziekan Wydziału Biotechno-
logii i Ogrodnictwa, prof. dr hab. inż. 
Sławomir Kurpaska – dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Produkcji i Energetyki, 
prof. dr hab. Teresa Fortuna – dziekan 
Wydziału Technologii Żywności, prof. dr 
hab. Dorota Zięba-Przybylska – dyrektor 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ-UR.

Wręczenie aktów powołania członkom RN CTT
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Stanisław Bogdał 
– właściciel firmy StanFlex

– Celem założenia Instytutu wraz z Uniwer-
sytetem Rolniczym jest wyselekcjonowanie 
najlepszych odmian, podłoży, sposobów na-
wadniania, składu pożywki i ochrony, tak aby 
w przyszłości producenci truskawki deserowej 
– w systemach uprawowych firmy StanFlex 
mogli osiągać jak najwyższe zbiory. Wiedzę 
tę osiągać będzie można poprzez badania 
prowadzone przez zaproszonych do projektu 
naukowców Uniwersytetu Rolniczego, w tym 
dr hab. inż. Monikę Bieniasz – koordyna-
tora projektu ze strony UR. I Etap założenia 
Polskiego Instytutu Truskawki to projekt 
w Garlicy Murowanej, gdzie została założona 
plantacja doświadczalna testująca 4 odmiany 
i 3 różne podłoża. Wierzę, że współpraca z UR 
pomoże opracować i wypromować najlepszy 
system uprawowy, który skierowany będzie 
do małych i średnich gospodarstw rolnych, po-
zwalając im wejść na wyższy poziom uprawy 
i odnieść sukces ekonomiczny.

Polski Instytut Truskawki. 
Kooperacja StanFlex – UR 
– Garlica Murowana

Jesienią 2014 powstała inicjatywa stworze-
nia przy Uniwersytecie Rolniczym Instytu-
tu Truskawki. Celem tego działania ma być 
popularyzacja wśród polskich plantatorów 
innowacyjnych technik uprawy truskawki 
sterowanej, oraz rozwiązywanie aktualnych 
problemów naukowych w tym temacie.

Partnerami w  tych działaniach są  firma 
StanFlex oraz zespół pracowników nauko-
wych z  Wydziałów Biotechnologii i  Ogrod-
nictwa oraz Rolniczo-Ekonomicznego. W Sa-
downiczej Stacji Doświadczalnej Wydziału 
Biotechnologii i  Ogrodnictwa powstała do-
świadczalna plantacja pokazowa. Truskaw-
ka jest jednym z  najbardziej popularnych 
owoców jagodowych. Podaż tych owoców 
uprawianych w  systemach tradycyjnych nie 
przekracza 1,5 miesiąca. Dlatego od wielu lat 
trwają działania mające na  celu wydłużenie 
podaży owoców. Jednym z  najważniejszych 
elementów sukcesu wydłużenia podaży owo-
ców, było opracowanie technologii produkcji 

wysokiej jakości sadzonki truskawki. Znajo-
mość fizjologii rośliny pozwoliła na wyprodu-
kowanie takiej sadzonki, która od momentu 
posadzenia w  warunki sprzyjające wegetacji, 
zaowocuje po 7 - 8 tygodniach. Takie rośliny 
można sadzić w  gruncie, w  tunelu, szklarni 
w zależności od celu uprawy i oczekiwanego 
terminu zbioru owoców.

Technologia uprawy truskawki w  ryn-
nach uprawowych na  wysokości około 1,2 
m osłonięta daszkami foliowymi sprzyja 
ekologicznym technologiom uprawy. Tru-
skawka jest jedną z  najbardziej wrażliwych 
na  infekcje chorobami grzybowymi jagodą, 
dlatego w tradycyjnej uprawie musi być bar-
dzo precyzyjnie monitorowania i chroniona 
przed patogenami. W  uprawie sterowanej 
na rynnach pod daszkami chronimy roślinę 
na kilku poziomach. Po pierwsze od produ-
centa sadzonek kupujemy materiał roślinny 
czysty pod względem fitopatologicznym, 
następnie rośliny są  sadzone w  podłoże 

wolne od patogenów, natomiast daszek nad 
roślinami zabezpiecza przed opadami at-
mosferycznymi, a suche powierzchniowo ro-
śliny są  w  minimalnym stopniu narażo-
ne na infekcje grzybowe. W takim systemie 
uprawy truskawek ochrona chemiczna jest 
zredukowana do  niezbędnego minimum. 

Studenci w  trakcie sadzenia truskawek na  zajęciach w  Sadowniczej Stacji doświadczalnej  
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Garlicy Murowanej
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ki zrodził się ponad roku temu, w trakcie rozmo-
wy Stanisława Bogdała – właściciela firmy 
StanFlex i dr. hab. inż. Tomasza Zaleskiego 
– kierownika Katedry Gleboznawstwa i Ochro-
ny Gleb Uniwersytetu Rolniczego. W tym 

celu zaproszono do współpracy Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie. Podmiot ten, z punktu 

widzenia Stanisława Bogdała, jest najbardziej 

odpowiedni ze względu na posiadane zaplecze 

naukowo-badawcze, wypracowaną renomę, 

a przede wszystkim ze względu na osiągniecia 

naukowców, których firma zaprosiła do współ-

pracy. Kluczowym aspektem była również 

dogodna lokalizacja, łącząca wschód i zachód 

Polski.

Firma  StanFlex działa na rynku od 2013 

roku. Powstała w oparciu o wieloletnie 

doświadczenia zawodowe i wiedzę branżo-

wą jej obecnego właściciela Stanisława 
Bogdała, który pracował w zachodnich 
spółkach zajmujących się wprowadzaniem 

najnowszych rozwiązań technologicznych 

do produkcji rolnej w Unii Europejskiej 

i USA. StanFlex specjalizując się w najnow-

szych systemach uprawowych truska-

wek, w kompleksowej ofercie zawiera: 

projektowanie, produkcję, budowę, montaż, 

koordynację i doradztwo w prowadzeniu 

uprawy. Firma, bazując na powtarzających 

odmianach truskawek, oferuje konstruk-

cje lekkich daszków oraz produkcję mat 

perlitowych z domieszką torfu. W swojej 

ofercie posiada również system fertyga-

cji plantacji truskawek. Zaletą sytemu 

do uprawy truskawek, oferowanego przez 

firmę  StanFlex jest stosunkowo duża 

wydajność uzyskanych owoców – do 90 

t/ha. Dla porównania uprawa tradycyjna 

(gruntowa) pozwala uzyskać od 15 do 25 t/

ha. Tak duże plony można osiągnąć dzięki 

powtarzającym odmianom truskawek – 

owocującym od maja do listopada, elimina-

cji gruntowych przymrozków, podtopień, 

chorób i chwastów. System uprawowy 

oferowany przez StanFlex oszczędza czas 

i nakład pracy związany z pielęgnacją 

roślin, ułatwia utylizację podłoża, a system 

daszków chroni plantację przed deszczem, 

słońcem, gradem, wiatrem i przymrozka-

mi. Nawodnienie, jakie instalowane jest 

w ramach systemu oszczędza do 60 proc. 

wody, w porównaniu z tradycyjną uprawą 

oraz umożliwia kontrolę nad dostarczeniem 

do rośliny mikro i makroelemntów. 

Dodatkowo zastosowanie odmian truska-
wek neutralnych na  długość dnia, pozwala 
na  zbiór owoców wysokiej jakości i  smako-
witości prawie przez cały sezon wegetacyjny.

Powstanie na  naszym Uniwersytecie 
Instytutu Truskawki pozwoli na  zapozna-
nie studentów z  najnowszymi trendami 
w uprawach roślin jagodowych, naukowcom 
stworzyło doskonały warsztat prowadzenia 
doświadczeń mających na  celu optyma-
lizację produkcji oraz uzyskanie owoców 
o  najwyższych parametrach jakościowych. 
W ramach współpracy z firmą StanFlex, na 
29 maja 2015 r., planowane są  dni otwarte 
dla producentów i  osób zainteresowanych 
nowoczesnymi technologiami produkcji pod 

nazwą Dzień kwitnącej truskawki w  Garli-
cy Murowanej. Wówczas będą prowadzone 
pokazy i  prelekcje dotyczące aktualnej pro-
blematyki w tej dziedzinie oraz odbędzie się 
inauguracja działania Instytutu Truskawki 
w Uniwersytecie Rolniczym.

Opracowanie: 
dr hab. inż. Monika Bieniasz

Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Stanisław Bogdał objaśnia profesorowi Stanisławowi Mazurowi i dr hab. inż. Iwonie Domagale-
-Świątkiewicz zasadę działania urządzenia przygotowującego pożywkę do podlewania truskawek

Od lewej: dr hab. inż. Tomasz Zaleski, Stanisław Bogdał i dr hab. inż. Monika Bieniasz  
dyskutują nad rozmieszczeniem sadzonek



Podobnie jak w  ubiegłych latach wystawcy 
i  zwiedzający spotkali się na  terenie kampu-
su UR w  Krakowie przy Al. 29 Listopada. 
Uniwersytet Rolniczy reprezentowany przez 
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego 
– Centrum Kongresowe pod kierownictwem 
mgr Magdaleny Strzały był wiodącą jednost-
ką organizującą imprezę. Na sukces przedsię-
wzięcia złożyło się o  wiele więcej instytucji 
oraz życzliwych osób, m.in.: Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w  Karniowicach, Małopolskie Stowarzysze-
nie Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba 
Rolnicza, Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Gó-
ralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. 
W  organizację Giełdy, w  roli partnera, włą-
czyło się również Województwo Małopol-
skie, które wsparło imprezę finansowo.

XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna 
i IV Targi Ogrodnicze
Kraków, 25-26 kwietnia 2015 r.

Tegoroczna edycja Giełdy została ob-
jęta patronatem honorowym przez Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Ministra 

Sportu i  Turystyki, Ministra Pracy i  Po-
lityki Społecznej jak również Wojewodę 
Małopolskiego i Marszałka Województwa 
Małopolskiego. Patronatu medialnego 
udzieliła Telewizja Regionalna TVP Kra-
ków oraz Radio Kraków, Dziennik Polski 
i Dziennik Turystyczny.

Po powitaniu zebranych przez mgr inż. 
Michała Szandułę – dyrektora Centrum 
Kultury i  Kształcenia Ustawicznego uro-
czystego otwarcia Giełdy i Targów Ogrodni-
czych dokonali JM Rektor prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady oraz Wojciech Kozak 
– wicemarszałek województwa małopolskie-
go, którzy wraz z przybyłymi gośćmi skiero-
wali się na  stoiska, zapoznając się za ofertą 
gospodarstw agroturystycznych, jak również 
z szeroką gamą potraw regionalnych.

Na  ponad 80. stoiskach można było 
znaleźć coś dla siebie. Wystawcy przy-
jechali z  całego województwa Małopol-
skiego, okolic Łodzi, a  nawet z  Ukrainy. 

Wspólnego otwarcia Giełdy dokonali JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady i Wojciech 
Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego

Targi Ogrodnicze niezawodnie cieszą dużym zainteresowaniem
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Kury, kaczki, gęsi, osiołek i  kucyk oraz 
alpak to  zwierzęta, które można było zo-
baczyć w specjalnie zbudowanej zagrodzie 
na  terenie Giełdy. Wystawa tych zwierząt 
była możliwa dzięki życzliwości prof. dr. 
hab. inż. Czesława Klocka – dziekana 
Wydziału Hodowli i  Biologii Zwierząt. 
Natomiast w sali Muzeum Gleb Organiza-
torzy przygotowali dla najmłodszych kon-
kurs Zwierzątko na wsi, w  którym dzieci 
rysowały jak sobie wyobrażają wypoczy-
nek w  gospodarstwie agroturystycznym. 
W konkursie tym były do wygrania bardzo 
atrakcyjne nagrody. 

Tradycją Giełdy stał się konkurs 
„Agroturystyczny stół” współorganizowa-
ny z  Powiatem Myślenickim. Wyciągając 
wnioski z  lat poprzednich i  dbając o  do-
bro komisji konkursowej, zmodyfikowa-
no regulamin zmniejszając ilość potraw 

Laureaci XVIII Małopolskiej 
Giełdy Agroturystycznej
Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego 

w kategorii „Najsympatyczniejszy wystaw-

ca” otrzymał: PIOŁUN BLOG, MÓJ MIŁY 
CZAS BLOG.
Nagrodę organizatora XVIII Małopolskiej 

Giełdy Agroturystycznej w kategorii „Oso-

bowość Artystyczna” otrzymał: Kazimierz 
Basta.
W konkursie „Agroturystyczny Stół”, 

w kategorii: „potrawy” nagrodę otrzymało: 

Koło Gospodyń Wiejskich z Poręby  
(za „żur kamieniarza”),

w kategorii: „przekąski” nagrodę otrzymała: 

„Myśliwska Strzecha”/UG Szczurowa  
(za smalczyk),

wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała:

„Bacówka u Kazka” (za bundz owczy),
w kategorii „desery i napoje” nagrodę 

otrzymała:

Małopolska Regionem Ziół (za syrop z sosny),
wyróżnienia w tej samej kategorii 

otrzymały:

Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta 
Rybska (za nalewkę z orzechów włoskich),
Gospodarstwo Edukacyjne „Pszczółki” 
(za sernik babci Danusi).

Na tegorocznej Giełdzie obecni byli także: 

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Pro-
rektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, 
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – 
Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współ-
pracy Międzynarodowej, dr hab. inż. Syl-
wester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, prof. dr 
hab. inż. Czesław Klocek – dziekan Wy-
działu Hodowli i Biologii Zwierząt, prof. 
dr hab. inż. Stanisław Mazur – dziekan 
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, 
Jarosław Bomba – dyrektor Oddziału CDR 
w Krakowie, Bronisław Dutka – dyrektor 
MODR w Karniowicach, dr hab. inż. Józef 
Kania, prof. UR – prezes MSDR.

do degustacji. I tak przyjęto trzy kategorie: 
potrawa, przekąska, desery i napoje. Każdy 
za wystawców mógł zgłosić najwyżej jeden 
produkt. Czteroosobowej Komisji przypa-
dło do degustacji 18 produktów, począwszy 
od chleba orkiszowego na zakwasie poprzez 
żurki, syropy, bigosy, serniki, ogórki, sery 
i napoje. Trudno było wybrać jednogłośnie 
laureatów z powodu bardzo wysokiego po-
ziomu przygotowanych produktów. Wyni-
ki konkursów w  poszczególnych katego-
riach prezentujemy w ramce.

Równocześnie z  Giełdą trwały IV 
Targi Ogrodnicze, które zostały zorgani-
zowane przez Wydziałową Radę Samorzą-
du Studentów Wydziału Biotechnologii 
i  Ogrodnictwa pod życzliwą opieką prof. 
dr. hab. inż. Stanisława Mazura – dzie-
kana tego Wydziału. Oferta firm ogrodni-
czych była wszechstronna i  profesjonalna. 
Można było zakupić sadzonki jak również 
zasięgnąć informacji z branży ogrodniczej. 
Duże zainteresowanie wzbudziło zwiedza-
nie najnowocześniejszej szklarni w regionie 
(prowadzona przez WBiO) oraz warsztaty 
florystyczne. W  tym miejscu chcę podzię-
kować Elżbiecie Hoły wraz z  całą ekipą 
studentów za wkład pracy jaki został przez 
nich włożony w organizację Targów.

Opracowanie: inż. Wojciech Maślanka

Pamiątkowe zdjęcie laureatów tegorocznych konkursów

Pokazy rękodzieła przyciągały uwagę 
zwiedzających
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Wydział Rolniczo-Ekonomiczny oraz Insty-
tut Ekonomiczno-Społeczny (jeden z głów-
nych organizatorów), Europejskie Centrum 
Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych 
oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradz-
twa Rolniczego, przygotowały wspólnie 
konferencję naukową Nowa Wspólna Poli-
tyka Rolna 2014-2020. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął JM Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie prof. 
dr hab. Włodzimierz Sady, który otwo-
rzył konferencję oraz Marek Sowa – mar-
szałek województwa małopolskiego. Była 
to  jedna z pierwszych konferencji na  temat 
wsparcia z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Współorganizatora-
mi tej konferencji byli także: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego, 
Instytut Rozwoju Wsi i  Rolnictwa PAN 
w  Warszawie, Centrum Doradztwa Rolni-
czego w  Brwinowie oddział w  Krakowie, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w  Karniowicach, Małopolska Izba 
Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział 
Regionalny oraz Agencja Rynku Rolnego 
– Oddział Terenowy w  Krakowie. Konfe-
rencja odbyła się przy współudziale Banku 
Gospodarki Żywnościowej, Krakowskiego 
Banku Spółdzielczego, Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konferencji była popularyzacja 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, 
oraz wniesienie wkładu w tworzenie przepi-
sów wykonawczych do  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) 
i  płatności obszarowych. Konferencja ad-
resowana była do  rolników, członków Izb 
Rolnych, otoczenia instytucjonalnego wsi 

Konferencja naukowa  
„Nowa Wspólna Polityka Rolna 2014-2020”
Kraków, 12 marca 2015 r.

i rolnictwa, samorządów terytorialnych róż-
nych szczebli oraz pracowników naukowych 
i studentów, a także dla uczniów rolniczych. 
Organizatorzy przewidywali udział ok. 250 
uczestników tymczasem było ich 350. 

Obrady plenarne odbyły się w  dwóch 
sesjach. W pierwszej prelegentami byli:

Dr Waldemar Guba z  Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wygłosił referat 
Nowa Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 
w  Polsce – wprowadzenie.  Prelegent podał 
przyczyny zmian w  WPR na  okres 2014-
2020, przedstawił wydatki na  WPR oraz 
proces zmian WPR oraz zapoznał słuchaczy 
z  nowym system płatności bezpośrednich. 
Dr Mirosław Drygas (dyrektor IRWiR 
PAN), który wygłosił referat Innowacyjność 
determinantą zrównoważonej intensyfika-
cji produkcji rolniczej, w  którym zauważył, 
że  koncepcja zrównoważonej intensyfikacji 
jest szansą na  rozwiązanie kwestii bezpie-
czeństwa żywnościowego świata. Aby było 
to  możliwe niezbędnym jest podniesienie 

poziomu szeroko rozumianej innowacyjno-
ści w rolnictwie. To z kolei jest uzależnione 
od realizacji spójnej polityki na rzecz zrów-
noważonego rozwoju rolnictwa. Mgr Wło-
dzimierz Okrajek (dyrektor ARiMR, Ma-
łopolski Oddział Regionalny), przedstawił 
referat Zmiany w  płatnościach obszarowych 
w  latach 2015-2020. W  wystąpieniu prele-
gent zwrócił uwagę na  wysokość wsparcia 
dla rolników od 2015 r. oraz na wsparcie dla 
rolników, którzy przystąpią do  systemu dla 
małych gospodarstw. Mgr Bronisław Dut-
ka (dyrektor MODR) wygłosił referat Do-
radztwo rolnicze w procesie wdrażania nowej 
Wspólnej Polityki Rolnej, w którym podkre-
ślił, iż nowy kształt WPR na lata 2014-2020 
to  nie tylko konkretne wyzwanie dla pod-
miotów doradczych, ale także, dla samych 
rolników, którzy będą musieli zmierzyć się 
z nowymi (dodatkowymi) wymaganiami for-
malno-prawnymi stawianymi beneficjentom 
ostatecznym środków pomocowych. Mgr 
Ryszard Czaicki (prezes MIR), przedstawił 

Wystąpienie Wojciecha Kozaka – wicemarszałka województwa małopolskiego
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referat PROW 2014-2020 – niewykorzystane 
szanse, w  którym zwrócił uwagę na  wpływ 
WPR na stan polskiego rolnictwa.

W drugiej sekcji wystąpili: dr inż. Zofia 
Kmiecik-Kiszka (Instytut Ekonomiczno 
-Społeczny UR), wygłosiła referat Rachun-
kowość rolna w  teorii i  praktyce, w  którym 
podkreśliła, iż  w  obecnym stanie prawnym 
rolnicy mają obowiązek lub mogą prowa-
dzić ewidencję i  rozliczać swoje zobowiąza-
nia fiskalne. Mgr Bogusław Wiśniewski 
(dyrektor Krakowskiego Oddziału ARR) 
przedstawił referat Zadania ARR w  nowej 
Wspólnej Polityce Rolnej,  w którym zwrócił 
uwagę na  projekt ustawy o  Funduszu Wza-
jemnej Pomocy w  Stabilizacji Dochodów 
Rolniczych oraz w  jaki sposób będą rozdy-
sponowane środki funduszu. Prof. dr hab. 
inż. Wiesław Musiał – (dyrektor Instytutu 
Ekonomiczno-Społecznego UR), wygłosił 
referat Perspektywa wsparcia ekonomiczne-
go małych i  średnich gospodarstw rolnych. 
W wystąpieniu podjął problem uzasadnienia 
wspierania gospodarstw mniejszych, w  tym 
także bardzo małych, które nie są  już obec-
nie i zapewne w przyszłości nie będą konku-
rencyjne na  otwartym rynku UE. Wskazał 
na wiele argumentów, które zapewne wzięto 
pod uwagę przesuwając środki finansowe 
na  te  grupy gospodarstw. W  jego opinii za 
najważniejsze można uznać: wysoką kosz-
tochłonność zmian strukturalnych, w  tym 
koncentracji w  rolnictwie, wysokie bezro-
bocie na  obszarach wiejskich Europy i  peł-
zającą recesję gospodarstw w  wielu krajach 
UE. Następnie przedstawił istotę wsparcia 
dla gospodarstw mniejszych w  ramach no-
wych płatności bezpośrednich, a także dzia-
łań PROW. Mgr inż. Stanisław Kolbusz 
– Stowarzyszenie „EkosystEM – Dziedzic-
two Natury – wygłosił referat Innowacyjna 
biologizacja szansą na zrównoważony rozwój 
rolnictwa. W  wystąpieniu został poruszony 
problem czy współczesny model rolnictwa 
jest w stanie podołać potrzebom żywnościo-
wym oraz jaki jest cel WPR 2014-2020. 

W  przerwie konferencji degustowa-
no produkty tradycyjne z  firmy Bacówka, 
była również przeprowadzona degustacja 

kiszonego jabłka. Uczestnicy konferencji 
mogli również poczęstować się jabłkami 
z Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego S.A. oraz skosztować produk-
tów dostarczonych przez Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ART-
MAN T. Kosiniak, A. Kosiniak sp.j.

W dyskusji zarówno po pierwszej części, 
jaki i po drugiej zabrali głos m.in. Jacek So-
ska, Ryszard Czaicki, przedstawiciele rolni-
ków członków Izby Rolniczej, przedstawiciel 
fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Rolni-
cy pytali dlaczego są tak duże różnice w cenie 

kilograma ziemniaków lub jabłek. Rolnicy 
za 10 kilogramów ziemniaków dostają 4-5 zł, 
a w sklepach można kupić te same ziemniaki 
za 3 zł za kilogram. Pytania dotyczyły rów-
nież, kiedy zostaną zmienione przepisy sani-
tarne ułatwiające sprzedaż wytworzonych 
przez rolników np. dżemów czy soków.

Opracowanie: 
dr inż. Agnieszka Piotrowska – Zakład 

Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa,
dr inż. Małgorzata Bogusz – Zakład 

Polityki Społecznej i Doradztwa



Pamiątkowe zdjęcie organizatorów konferencji 
z dr. hab. inż. Stanisławem Małkiem, prof. UR 
– Prorektorem ds. Nauki, Wdrożeń i Współpra-
cy Międzynarodowej – na zdjęciu po prawej

Dr Barry Lambert z  Uniwersytetu Tarleton 
w trakcie wykładu
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Z  inicjatywy Samorządu Doktorantów Uni-
wersytetu Rolniczego w  Centrum Kongre-
sowym UR odbyła się IV Międzynarodowa 
Konferencja Doktorantów Wielokierunko-
wość badań w  rolnictwie i  leśnictwie (Fourth 
International Conference for PhD Students: 
Multidirectional Research in Agriculture and 
Forestry). Konferencja została objęta patro-
natem honorowym przez JM Rektora UR - 
prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady, Uni-
wersytet Tarleton State Texas (USA), Marka 
Sowę – marszałka województwa małopol-
skiego, Marka Sawickiego – ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi oraz Czesława Siekier-
skiego – posła do Parlamentu Europejskiego. 
Patronat medialny nad konferencją sprawo-
wały trzy portale akademickie: krakow.stu-
dia.net, dlastudenta.pl, oraz uczelnie.net.

W tym roku organizatorzy po raz pierw-
szy postanowili rozłożyć konferencję na dwa 
dni. Umożliwiło to  lepsze rozplanowanie 
odbywających się sekcji, oraz umożliwienie 
gościom z zagranicy pozostania w Krakowie 
dłużej. Dzięki wsparciu JM Rektora UR oraz 
dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR  
– Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenc-
kich udało się tego dokonać, a zamierzony cel 

IV Międzynarodowa Konferencja 
Doktorantów „Wielokierunkowość badań 
w rolnictwie i leśnictwie”
Kraków, 21-22 marca 2015 r.

został osiągnięty, gdyż na konferencję zareje-
strowało się aż  35 osób z  uczelni zagranicz-
nych. Otwarcie konferencji odbyło się w  ca-
łości w  języku angielskim. Gości przywitała 
przewodnicząca komitetu organizacyjnego, 
a oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dr 
hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Pro-
rektor ds. Nauki, Wdrożeń i  Współpracy 
Międzynarodowej, następnie odczytano 
list od  posła do Parlamentu Europejskiego 
Czesława Siekierskiego. Na  zakończenie ofi-
cjalnego otwarcia gość specjalny dr Barry 
Lambert z  Uniwersytetu Tarleton wygłosił 
wykład plenarny Agricultural research chal-
lenges for a new generation of scientists. Podsu-
mowania konferencji dokonał Witold Trela 
– przewodniczący Samorządu Doktorantów. 
Wręczono nagrody za najlepszą prezentację 
i najlepszy poster w każdej z sekcji, a oficjalne-
go zamknięcia dokonał Prorektor ds. Nauki, 
Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

Zasadniczym celem konferencji było 
umożliwienie prezentacji wyników badań 
podejmowanych przez środowisko dokto-
rantów polskich oraz zagranicznych uczelni 
oraz jednostek badawczych o  profilu rolni-
czym i  przyrodniczym. Merytoryczna dys-
kusja nad szerokim spektrum badań, pro-
wadzona pod czujnym okiem specjalistów 
ze  świata nauki oraz praktyki, jest, bowiem 
istotnym czynnikiem wpływającym na wie-
lokierunkowy rozwój rolnictwa i leśnictwa.

Wszystkie prezentacje, oraz postery zosta-
ły przygotowane po angielsku. Jednakże uczest-
nicy, którzy nie czują się swobodnie z językiem 
angielskim mieli możliwość omawiania po-
sterów w języku polskim. Umożliwiono także 
publikację pełnych prac w recenzowanym Cza-
sopiśmie Naukowo-Kulturalnym Episteme.

Niezwykle liczny komitet organizacyj-
ny składał się aż z 30. doktorantów, niektó-
rzy pomagali już trzeci lub nawet czwarty 
raz, a  swoje doświadczenie przekazywali 
młodszym kolegom, którzy będą mogli wy-
korzystać doświadczenie do zorganizowania 
kolejnych, coraz to lepszych edycji konferen-
cji. Wszyscy zgłosili się do pomocy z własnej 
woli i wykazali się niezwykłym zaangażowa-
niem w pracy. W sobotę wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na wieczorek integracyjny 
w klubie akademickim „ARKA”, gdzie mieli 
okazję zjeść kolację złożoną z  przysmaków 
regionalnych.

Opracowanie:
mgr inż. Katarzyna Olczak

W tegorocznej konferencji udział wzięło 

prawie 200. uczestników z Polski, Litwy, 

Łotwy, Rosji, Ukrainy, Czech oraz Słowacji, 

którzy przedstawiali wyniki swoich badań 

na ośmiu sekcjach tematycznych: nauki 

o zwierzętach, agroekonomia, agroturystyka 

i zarządzanie, uprawa roli i roślin, geodezja 

i kartografia, gospodarka przestrzenna, 

architektura krajobrazu, nauki leśne, tech-

nologia żywności, ochrona i kształtowanie 

środowiska, ogrodnictwo i zielarstwo.



Organizatorem XXIII Szkoły Zimowej Ho-
dowców Bydła były Zakład Hodowli Bydła 
Instytut Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie (UR) oraz Koło Kra-
kowskie Polskiego Towarzystwa Zootechnicz-
nego. Swoim patronatem Szkołę objął Klub 
Profesorski Hodowców Bydła.

W  Szkole uczestniczyło około 200 osób 
z  kraju i  zagranicy (ze  Słowacji, z  Niemiec). 
Reprezentowały one jednostki naukowe zaj-
mujące się hodowlą i  chowem bydła, związki 
hodowców oraz firmy wspierające praktykę 
hodowlaną i produkcyjną. Jak co roku, nie za-
brakło na Szkole hodowców-praktyków.

Oficjalnego otwarcia Szkoły dokonał JM 
Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady. Obecny był przy tym również prof. dr 
hab. Czesław Klocek – dziekan Wydziału 
Hodowli i  Biologii Zwierząt UR. Następnie 
prof. dr hab. Zygmunt Gil – kierownik Za-
kładu Hodowli Bydła oraz prof. dr hab. Zyg-
munt Litwińczuk – prezydent Klubu Profe-
sorskiego Hodowców Bydła wręczyli na  ręce 
prof. dr hab. Marii Dymnickiej dyplom Za-
służonej dla Szkoły Zimowej.

XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła
Zakopane, 16-19 marca 2015 r. 

W dalszej części wygłoszone zostały refe-
raty plenarne. Stan hodowli i chowu bydła w Pol-
sce i perspektywy dla produkcji mleka i wołowiny 
przedstawił prof. dr hab. Zygmunt Litwiń-
czuk, UP Lublin), zaś Doskonalenie systemów 
wiedzy i  informacji w  rolnictwie europejskim 
zaprezentował dr hab. Józef Kania, prof. UR. 
Profesor Litwińczuk zwrócił uwagę na fakt, 
iż  Polska jest jednym z  największych produ-
centów mleka krowiego na świecie i taki stan 
powinien się utrzymać w  najbliższych latach 
mimo zniesienia tzw. kwotowania produkcji 
mleka. Natomiast w  przypadku produkcji 
wołowiny znacznie większą odpowiedzialność 
za jej rozwój w  kraju powinny wziąć ubojnie 
i zakłady mięsne, które niestety zdecydowanie 
bardziej skupiają się na eksporcie tusz i półtusz 
niż na promocji wołowiny na rynku krajowym. 
Tym bardziej, że  wartościowe bydło rzeźne 
może pochodzić z  taniego opasu ekstensyw-
nego/półintensywnego, opartego o użytki zie-
lone. Przy czym działalność tę można prowa-
dzić nie tylko w  wyspecjalizowanych, dużych 
stadach bydła mięsnego, ale przede wszystkim 
tam, gdzie jest dostęp do nieużytków rolnych, 
wykorzystując w  tym celu mieszańce pocho-
dzące z  krzyżowania towarowego. Z  kolei dr 
hab. Józef Kania, prof. UR pokazał sposoby 
skutecznego dotarcia z  wiedzą hodowlano-
-technologiczną do rolnika/hodowcy. W jego 
ocenie, tradycyjne, liniowe koncepcje powią-
zań nauki z praktyką rolniczą w postaci mode-
lu transferu technologii lub modelu społecznej 
interakcji, zastępowane są innowacyjnymi kon-
cepcjami sieciowymi w celu łączenia i lepszego 
wykorzystania wiedzy wszystkich uczestników 
tworzących się sieci i  partnerstw innowacyj-
nych. Przy czym podkreślił, że  najbardziej 
skutecznym wydaje się dobry przykład innych 

rolników/hodowców, tzw. liderów. Niestety, 
z  dyskusji poreferatowej wynikało, że  nie za-
wsze pracownicy organizacji doradztwa rolni-
czego w Polsce posiadają wystarczającą wiedzę 
i motywację do coraz aktywniejszej i skutecz-
nej obecności w terenie.

W kolejnych dniach Szkoły podczas pię-
ciu sesji wygłaszane były referaty zamawiane. 
Sesje te  moderowali: dr hab. Wojciech Ja-
gusiak (Genetyka i hodowla bydła), prof. dr 
hab. Maria Dymnicka (Żywienie bydła), 
prof. dr hab. Zygmunt Gil (Oczekiwania 
praktyki względem nauki), prof. dr hab. Wa-
cław Romaniuk (Nowe technologie w  pro-
dukcji mleka i wołowiny) oraz prof. dr hab. 
Edward Ziętara (Ekonomika produkcji mle-
ka i  wołowiny – teraźniejszość i  przyszłość). 
Ostatnia, szósta sesja poświęcona była wy-
branym aktualnym problemom chowu i ho-
dowli bydła, podejmowanym w  badaniach 
naukowych krajowych i zagranicznych.

W  sumie podczas tegorocznej Szkoły 
wygłoszono 20 referatów. Ponadto równolegle 
z sesjami referatowymi odbywały się sesje pla-
katowe, na które zgłoszono 61 doniesień.

Opracowanie: prof. dr hab. Zygmunt Gil,  
dr Krzysztof Adamczyk, Joanna Pokorska,  

dr Grzegorz Skrzyński, Dominika Kułaj, UR, 
Instytut Nauk o Zwierzętach,  

Zakład Hodowli Bydła

Jako Organizatorzy XXIII Szkoły Zimowej 

Hodowców Bydła dziękujemy wszystkim 

jej uczestnikom. Szczególne podziękowania 

kierujemy do firm komercyjnych, które 

wsparły materialnie Szkołę, a szczególnie 

do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Li-

manowej oraz Spółdzielni Mleczarskiej Lazur 

za wsparcie znakomitej jakości produktami.

Obrady XXIII Szkoły Zimowej Hodowców By-
dła – w pierwszym rzędzie od lewej: prof. dr hab. 
Maria Dymnicka, JM Rektor UR prof. dr hab. 
Włodzimierz Sady, prof. dr hab. Czesław Klo-
cek, prof. dr hab. Jan Szarek, fot. Marian Kuczaj
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Podczas 63. Sympozjum IVSA (ang. Interna-
tional Veterinary Students’ Association), któ-
re odbywało się w Edynburgu i Nottingham, 
założyciele oddziału: Bartosz Ligęza – obec-
ny prezydent, oraz Lidia Steczek – exchange 
officer, zaprezentowali IVSA Kraków jako 
nowego członka tej organizacji. IVSA Kra-
ków jest jednym z oddziałów, zrzeszenia stu-
denckiego tworzonego przez liczne oddziały 

Powołanie IVSA Kraków
Kraków, 9 marca 2015 r.

rozsiane po  całym świecie. IVSA to  organi-
zacja założona przez studentów weterynarii 
w 1953 roku w Danii. Jest organizacją niepo-
lityczną i niedochodową, utrzymuje się dzięki 
składkom członkowskim oraz pomocy spon-
sorów. Obecnie zrzesza uczelnie weteryna-
ryjne i studentów z całego świata, niezależnie 
od rasy, płci, religii czy poglądów. Istnieje, by 
pomagać zwierzętom i ludziom całego świata 

poprzez korzystanie z  poświęcenia i  zapału 
studentów weterynarii.

Podczas Sympozjum wręczone zo-
stały certyfikaty potwierdzające akcepta-
cję nowego oddziału oraz zaświadczające 
o  stanowiskach wyżej wymienionych osób 
w organizacji.

Opracowanie:
Lidia Steczek

Ponad rok przygotowań, przerywanych 
odejściem kluczowych pracowników, wiele 
nowych modułów, a  przede wszystkim za-
programowanych w nowych językach i tech-
nologiach, spokojna, systematyczna praca 
weryfikacji, podejmowania strategicznych 
decyzji w  celu sprawnego utrzymania Uni-
wersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. 
To mało widoczne tło zmian, jakie dokona-
no przy obecnej zmianie wersji USOS-a.

System pozawala na  obsługę 13.000 
użytkowników – to olbrzymia baza danych. 
Wielu z nich nie wyobraża sobie skali proble-
mów związanych z poszczególnymi moduła-
mi: UL, APD USOSWeb i innymi funkcjo-
nalnościami, których nie widać np. obsługą 
finansową studentów.

Możemy narzekać na  funkcjonowa-
nie USOS-a, ale to  akurat zależy od  ludzi 

Nowa wersja USOS-a
Kraków, kwiecień 2015 r.

obsługujących. Kompetencje pracowników 
w dziekanatach są duże i na podstawie spo-
radycznych problemów nie można wyciągać 
uogólnień. Możemy narzekać na funkcjonal-
ności USOS-a, ale to zależy od polityki Mię-
dzyuniwersyteckiego Centrum Informaty-
zacji tworzącego oprogramowanie USOS-a.

Powinniśmy się cieszyć, że mamy narzędzia:
• pozwalające na  realizację procesów dy-

daktyki uwzględniających na  bieżąco 
przepisy np. w kontekście raportowania 
do POLON-u,

• pozwalające na  zachowanie wysokich 
standardów obsługi studentów bę-
dących często ważnym argumentem 
w procesach akredytacji,

• świadczące o  postępie technologicz-
nym, jakim nie wszystkie uczelnie mogą 
się pochwalić,

• nieobciążające budżetu Uczelni.
Skromnej grupie uczelnianych infor-

matyków, którzy dokonali zmiany wer-
sji na  USOS 6.0 należą się słowa uznania 
i podziękowania.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Michał Kopeć
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  Autorzy: dr Magdalena Surma, 

                                                   dr Marzena Klaczak 

W tym roku odbył się 13, jednak nie pecho-
wy, a  wyjątkowo udany, wyjazd narciarski 
grupy pracowników i  sympatyków Uni-
wersytetu Rolniczego do słynnego ośrodka 
narciarskiego Kronplatz we włoskim Tyro-
lu Południowym zorganizowany niezmien-
nie od  2003 roku przez mgr Krystynę 
Kruczek ze Studium WF UR w Krakowie. 
W  trakcie pobytu odwiedziliśmy cztery 
ośrodki narciarskie: Alta Badia, Alta Pu-
steria, Cortina d’Ampezzo oraz Kronplatz. 
Niektórzy z uczestników pokonali również 
słynną trasę Sella Ronda. Pod wpływem su-
gestii organizatorki uczestnicy wyjazdu po-
dzielili się na trzy grupy. Każda grupa pod 
okiem instruktora szlifowała swoje umie-
jętności narciarskie. 

Po  trudach białego szaleństwa odpo-
czywaliśmy w uroczym hotelu, który oprócz 
uczty smaków oferował nam możliwość re-
laksu w strefie wellness. Do naszej dyspozy-
cji pozostawał basen, sauny (mokra i  sucha) 
oraz pokoje ciszy i relaksu. Wyjazd ku naszej 
ogromnej radości nie obfitował w żadne po-
ważne wypadki. 

Wszystkie wydarzenia z niezwykłą sta-
rannością dokumentowane były przez prof. 
dr hab. Józefa Walczyka. Pokaz filmu za-
planowany został na spotkanie, które odbyło 
się 17. kwietna.

Cztery tygodnie później odbył się kolej-
ny wyjazd w już mocno zawężonym gronie 
w  celu dokonania rozpoznania terenu wy-
poczynku w  roku następnym. Tym razem 

czas przemiło 
s p ę d z i l i ś m y 
w  Sella Nevea 
w  Alpach Julij-
skich. „Komisja 
kwalifikacyjna” 
składająca się 
z  pracowników 
i  sympatyków 
Un iwers y tet u 
Rolniczego oceniając warunki hotelowe 
i narciarskie oraz możliwość dodatkowych 
atrakcji jednogłośnie postanowiła, iż przy-
szłoroczny wyjazd odbędzie się w  ośrod-
ku narciarskim Sella Nevea, na  który 
wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy.

Kronplatz, 13-22.02.2015 r.

13-sta ESKAPADA W ALPY 
NAUKOWCÓW UR W KRAKOWIE
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Już po  raz kolejny najlepsi i  najodważniejsi zawodnicy naszej Uczelni 
spotkali się na  zawodach rozgrywanych na  Polanie Sosny w  Niedzicy. 
Organizatorami zimowej rywalizacji było Studium Wychowania Fizycz-
nego i  Uczelniany Akademicki Związek Sportowy. Piękna, słoneczna 
pogoda. doskonałe warunki narciarskie i  wyjątkowo urokliwy widok 
na Jezioro Sromowickie, Zalew Czorsztyński i XIV wieczny Zamek Du-
najec na  długo pozostaną w  pamięci studentom i  pracownikom rywali-
zującym o medale. W zawodach udział brali narciarze i  snowboardziści, 
startujący w kategoriach pracowników i studentów oraz dzieci i młodzież. 
Zawodnicy mieli do pokonania 2 przejazdy giganta, a suma tych czasów 
decydowała o klasyfikacji generalnej. Po starcie narciarzy, w oczekiwaniu 
na  rywalizację snowboardzistów na  zawodników czekał poczęstunek – 
kiełbaska z  rożna – która na  świeżym powietrzu smakował wyjątkowo. 
Sportowa i zacięta rywalizacja pozwoliła na wyłonienie medalistów w po-
szczególnych grupach i ostatecznie zadecydowała o zwycięstwie Wydzia-
łu Leśnego. Drugie miejsce zajął Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, 
trzecie – Wydział Inżynierii Środowiska i  Geodezji. Przechodni puchar 
dla zwycięskiego wydziału ufundowany został przez Studium WF i po-
został w rękach leśników po raz trzeci z rzędu. Nagrody indywidualne dla 
medalistów w  poszczególnych konkurencjach i  kategoriach ufundowali 
dziekani wszystkich wydziałów, a  dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wspomógł finanso-
wo organizację zawodów. W imieniu zawodników i organizatorów impre-
zy serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: Małgorzata Michalska, SWF

IV Międzywydziałowe Mistrzostwa 
Uniwersytetu Rolniczego w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie
Polana Sosny, 7 marca 2015 r.

Tegoroczni medaliści
Narciarstwo

Pracownice:

I – Magdalena Fraczek –Wydział Leśny,
II–Magdalena Kulig –Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
III – Joanna Zubel-Łojek – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.
Pracownicy:

I – Wojciech Dyrek – administracja,
II – Piotr Wężyk – Wydział Leśny,
III – Sławomir Francik – Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki.

Studentki:

I – Magdalena Kubasiak – Wydział Technologii Żywności,
II – Anna Stoch – Wydział Technologii Żywności,
III – Angelika Kobzdej – Wydział Technologii Żywności.
Studenci:

I – Michał Basiura – Wydział Leśny,
II – Zygmunt Czubek – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
III – Adam Slot – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.
Snowboard

Pracownice: 

I – Iwona Kamińska – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
II – Anna Klamerus-Iwan – Wydział Leśny
Pracownicy:

I – Piotr Boroń – Wydział Leśny
Studentki:

I – Dominika Tyburczy – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
II – Patrycja Węgrzyniak – Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji,

III – Agnieszka Poradzisz – Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa,

Studenci:

I – Filip Gądek – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
II – Mateusz Auguścik – Wydział Leśny,
III – Paweł Szczepanik – Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników, życzymy dalszych 

sportowych sukcesów i do zobaczenia za rok.Uczestnicy i organizatorzy zawodów
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Pierwszy dzień wiosny duża grupa studen-
tów UR, reprezentujących swoje wydziały, 
przywitała w zorganizowanym przez SWF 
i  AZS UR Międzywydziałowym Turnieju 
Piłki Siatkowej Kobiet i  Mężczyzn. W  za-
wodach uczestniczyło 9 reprezentacji ko-
biet i  9 mężczyzn, dzielnie wspieranych 

Międzywydziałowy Maraton Siatkarski
Kraków, 21 marca 2015 r.

przez liczną publiczność zgromadzoną 
w  hali sportowej. Turniej był wspaniałą 
okazją do  sprawdzenia umiejętności siat-
karskich, współpracy w zespołach i integra-
cji środowiska akademickiego oraz kolejną 
dyscypliną w Międzywydziałowym Współ-
zawodnictwie Sportowym UR.

Wyniki zawodów
Kobiety

I – Wydział Technologii Żywności,

II – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,

III – Wydział Technologii Żywności, skład III,

IV – Wydział Technologii Żywności, skład II,

V – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

skład I,

VI – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,

VII – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

VIII – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,

IX – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

skład II.

Mężczyźni:

I – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

skład I,

II – Wydział Leśny,

III – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

skład III,

IV – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,

V – Wydział Technologii Żywności,

VI – Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki 

– pracownicy,

VII – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

skład II,

VIII – Wydział Inżynierii Środowiska i Geode-

zji, skład IV,

IX – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich nagrodził zwycięzców medala-
mi, pucharami i  drobnymi upominkami. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy na kolejna edycję turnieju.

Opracowanie: mgr Janusz Zachara, 
mgr Paweł Lisek

Studium Wychowania Fizycznego UR

Zwycięska drużyna kobiet z Wydział Technologii Żywności

Medaliści z organizatorami
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W  tym roku Olimpiada Języka Niemiec-
kiego świętowała swój jubileusz – odbyła 
się piętnasta jej edycja. Oznacza to, że  już 
od  trzydziestu lat spotykają się sympatycy 
języka niemieckiego i  krajów niemieckoję-
zycznych, aby rywalizować w miłej atmosfe-
rze, zdecydowanie odbiegającej od typowych 
egzaminów. Nie ulega wątpliwości, że orga-
nizacja olimpiad (przemiennie, co drugi rok 
języka niemieckiego i  angielskiego) wpisała 
się na stałe w działalność Studium Języków 
Obcych naszej Uczelni. Podkreślił to  tak-
że mgr Stefan Załucki – kierownik SJO, 
otwierając finał olimpiady, czyli jej drugi 
etap – ustny.

Dwustopniowy konkurs

Najpierw jednak uczestnicy musieli prze-
brnąć przez część pisemną. Nasi studenci 

XV Olimpiada Języka Niemieckiego
Kraków, 14-23 kwietnia 2015

jak zwykle nie zawiedli i  w  siedzibie Stu-
dium zjawiło się ponad 30 osób gotowych 
do zmagań. W tym roku, inaczej niż w po-
przednich edycjach, kiedy dominowały 
studentki, rywalizowały ze  sobą zbliżo-
ne liczebnie przedstawicielstwa obu płci. 
Tradycyjnie już patronat nad olimpiadą 
objął dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich.

Test pisemny opracowany został przez 
Zespół Języka Niemieckiego na podstawie 
wytycznych zawartych w  Europejskim 
Opisie Kształcenia Językowego odno-
szących się do  poziomu B1/B2. Oprócz 
standardowych ćwiczeń sprawdzających 
umiejętność słuchania i  czytania ze  zro-
zumieniem oraz skonstruowania dłuższej 
wypowiedzi pisemnej, zawierał on  tak-
że zadania wymagające zaawansowanej 

Ważny moment ogłoszenia wyników

Olimpiada jest także okazją do zawarcia miłych znajomości
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Sylwetka olimpijczyka
Mottem tegorocznej olimpiady była sentencja austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt (Granice mojego języka są granicami 
mojego świata). Jak zatem wyglądają biografie językowe i motywacje jej uczestników?  
Z przeprowadzonej przeze mnie wśród nich ankiety wynika, że:

większość uczy się języka niemieckiego już od ok. 10 lat (rozpiętość od 5 do 15),

nauka ta odbywała się głownie w szkole i na Uczelni, ale także na kursach w szkołach języko-

wych, lekcjach prywatnych, poprzez rozmowy z obcokrajowcami albo w domu z dziadkami,

ponad połowa uczestników odwiedziła już jakiś kraj niemieckojęzyczny przy okazji wymiany 

szkolnej, wyjazdu wakacyjnego lub pracy zarobkowej.

O wzięciu udziału w olimpiadzie w ponad 90 proc. zadecydowała chęć sprawdzenia poziomu 

swojej znajomości języka, dla jednej czwartej olimpijczyków znaczenie miały także nagrody 

rzeczowe, ok. 20 proc. z nich lubi rywalizację, ale motywowały także pozytywne opinie uczest-

ników poprzednich edycji lub ciekawość, jak olimpiada wygląda

test pisemny dla ponad 50 proc. odpowiadał ich wyobrażeniom, 35 proc. oceniło go jako raczej 

łatwy, a tylko mniej niż 10 proc. jako bardzo trudny,

na pytanie Dlaczego Pana / Pani zdaniem warto uczyć się niemieckiego połowa uczestników  
zaznaczyła   w odpowiedzi że ten język po prostu im się podoba, dla części istotne powody to: 
jest to język naszych najbliższych sąsiadów i najliczniejszej grupy Europejczyków, ale zdecydo-
wanie przeważyła opcja – bo jego znajomość stanowi duży atut na rynku pracy (75 proc. odpo-
wiedzi), z dodatkowymi argumentami jak bo nie jest tak znany jak angielski, lub bo w Niemczech 
jest lepsza przyszłość dla młodych.
Najtrafniejszym podsumowaniem powyższego niech będzie zdanie wygłoszone przez profesor 

Juttę Limbach – prezes Instytutu Goethego – Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus 
– dlatego zapraszamy już za rok na Olimpiadę Języka Angielskiego, a za dwa lata na kolejną 

Olimpiadę Języka Niemieckiego!

znajomości gramatyki i  leksyki języka 
(łącznie z  regionalizmami!), jak również 
dobrej orientacji w  dziedzinie kultury 
krajów niemieckiego obszaru językowego. 
Ten ostatni element etapu pisemnego oce-
niony został przez niektórych uczestników 
jako dość zaskakujący, ale ciekawy i orygi-
nalny. Mimo wysokiego stopnia trudności 
prawie wszyscy zawodnicy osiągnęli po-
nad 50 proc. maksymalnej liczby punk-
tów. Tym samym komisja miała niełatwy 
wybór, kwalifikując ostatecznie 11 osób 
do  finału. Jest to  druga część Olimpiady, 
dająca okazję do  zaprezentowania umie-
jętności wypowiadania się po  niemiecku 
na  zaproponowane tematy obejmujące 
wiele dziedzin życia, interpretowania cy-
tatów i  przysłów oraz szybkich reakcji ję-
zykowych w  różnych sytuacjach. Zdając 
sobie sprawę, że  ten etap może dla wielu 
osób łączyć się ze  sporym zdenerwowa-
niem, staramy się „rozładować atmosferę” 
podczas rozmowy, a  także wzmocnić siły 
uczestników suto zastawionym bufetem.

Tegoroczni laureaci

Znowu, jak i w poprzednich edycjach, Jury 
było bardzo mile zaskoczone niezwykle 
dojrzałymi i  kompleksowymi wypowie-
dziami naszych finalistów – dlatego też 
wszystkim należą się serdeczne gratula-
cje. Pod względem językowym najlepszym 
okazał się Bartosz Kaminiorz – student 
I roku WHiBZ. Na drugim miejscu upla-
sował się Kamil Terebiński z WIPiE (stu-
dia II st.), a  trzecie zajął Piotr Janowski 
– słuchacz studiów doktoranckich na WI-
ŚiG. Laureatką czwartego miejsca została 
Julia Stradowska – studentka studiów 
drugiego stopnia również tego Wydziału. 
Miejsce piąte zajął Wojciech Piecha z  II 
roku Wydziału Leśnego. Zdobywcy pierw-
szych pięciu miejsc otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a wszyscy finaliści – nagrody pie-
niężne ufundowane przez SJO, w  łącznej 
wysokości 3000 zł.

Opracowanie: mgr Anna Kopczyńska
Zespół Języka Niemieckiego SJO

Gratulacje dla zwycięzcy
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Rokrocznie rośnie liczba studentów za-
granicznych przyjeżdżających na  Uni-
wersytet Rolniczy w  celu realizacji części 
studiów w  ramach Programu „Erasmus+” 
lub odpłatnie, a  także tych, którzy pla-
nują zaliczyć w  naszej Uczelni pełny cykl 
studiów. W  ostatnich latach do  młodych 
ludzi z  Europy dołączyli studenci z  da-
lekiego Kazachstanu, którzy przyjechali 
do  nas z  Astany i  Szymkientu. Pragnąc, 
aby wszyscy lepiej się poznali Biuro Wy-
miany Międzynarodowej zorganizowało 
trzydniowy pobyt w  Centrum Szkolenia 
LZD w  Krynicy-Zdroju. Grupę 42. stu-
dentów stanowiło 14 osób z  Kazachstanu 

Integracyjny weekend w Krynicy-Zdroju
Krynica-Zdrój, 18-20 kwietnia 2015 r.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Krynicy-Zdroju

Przygotowanie do prezentacji
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i  24. z  Ukrainy, Francji, Hiszpanii, Nie-
miec, Austrii, Włoch, Słowacji i  Węgier 
oraz 4. studentów Uniwersytetu Rolnicze-
go, którzy na  co  dzień służą pomocą ko-
legom z  zagranicy. Władze Uniwersytetu 
Rolniczego reprezentował dr hab. inż. 
Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor 
ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Mię-
dzynarodowej. Na  wspólnym spotkaniu 
dyskusja toczyła się wokół pięciu tematów: 
życie studenckie na  waszych uczelniach 
(co  poza studiowaniem? Jak studenci spę-
dzają czas wolny, czy tak jak na UR istnieją 
koła naukowe i zespoły kulturalne) i wza-
jemne relacje między studentami i nauczy-
cielami akademickim (czy spotykają się 
tylko na  zajęciach, czy organizują także 
imprezy kulturalne z udziałem swoich wy-
kładowców). Zapytaliśmy ich o  uniwersy-
tet marzeń, o ich opinie odnośnie wyglądu 
samej uczelni i treści kształcenia. Studenci 
mieli okazję wypowiedzieć się na  temat 
naszej Uczelni i zarekomendować ją swoim 

kolegom. Dyskutowaliśmy też o  kuchni 
w  różnych krajach, o  zwyczajach i  zacho-
waniu przy stole.

Takie spotkania udowadniają, że pomi-
mo tak znacznych odległości geograficznych 
i  różnic kulturowych, młodzi ludzie mają 
ze sobą wiele wspólnego i mogą się znakomi-
cie czuć studiując w naszej Uczelni. W czasie 
pobytu w  Krynicy mieliśmy także okazję 
zobaczyć centrum uzdrowiska, wspaniały 
zabytek – cerkiew w  Powroźniku i  cudow-
ne krajobrazy Beskidu Sądeckiego w trakcie 
krótkiej wycieczki zorganizowanej na  ko-
niec pobytu.

I  choć „kwiecień-plecień” przeplatał 
słoneczne chwile śnieżną zadymką, gorąca 
atmosfera spotkania nie dała nikomu odczuć 
zimna. Dowodem udanego spotkania jest 
fakt, że studenci proszą o kolejne spotkanie 
w przyszłym roku.

Opracowanie: Elżbieta Kugiel, 
mgr Dominika Dankiewicz

Biuro Wymiany Międzynarodowej
Zdjęcia: Joanna Skalak 

Dyskusja uczestników na temat umiędzynarodowienia Uczelni

Wyjazd zakończyło spotkanie towarzyskie
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Międzywydziałowy Turniej Artystyczny 
na  stałe wpisał się w  kalendarz wydarzeń 
kulturalnych Uniwersytetu Rolniczego. 
Rywalizacja artystyczna, która już od 11 lat 
odbywa się na scenie „ARKI” nie ma sobie 
równych pod względem rozmachu i  zaan-
gażowania zarówno ze  strony studentów 
jak i  pracowników. Otwarcia tegorocznego 
XI Międzywydziałowego Turnieju Arty-
stycznego dokonał dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydak-
tycznych i   Studenckich, który jest jedno-
cześnie fundatorem pucharu przechodniego 
oraz nagród pieniężnych.

W  tegorocznym XI Międzywydziało-
wym Turnieju Artystycznym udział wzięli 
studenci z  siedmiu wydziałów. Występy 
oceniane były przez Jury w  składzie: mgr 
Marta Gorgoń – kierownik Zespołu Do-
mów Studenckich, dr hab. inż. Jerzy Skrzy-
szewski – opiekun Rady Programowej 

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny 
i Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów 
Studenckich KLAMKA
Kraków, marzec-kwiecień 2015 r.

Klubu Akademickiego ARKA oraz Adam 
Grzanka (przewodniczący Jury) – aktor ka-
baretowy, satyryk, muzyk. Jurorzy oceniając 
występy brali pod uwagę m.in. sprawność 
sceniczną, kulturę przekazu oraz ogólne 
wrażenie. Po  burzliwych obradach jurorzy 
przedstawili werdykt: Puchar Przechodni 
Prorektora ds. Dydaktycznych i  Studenc-
kich otrzymał Wydział Biotechnologii 
i  Ogrodnictwa, drugie miejsce uzyskał 
Wydział Inżynierii Produkcji i  Ener-
getyki. Natomiast trzecie miejsce zajął 
Wydział Hodowli i  Biologii Zwierząt. 
Ponadto decyzją Jurorów zespół z Wydziału 
Technologii Żywności dostąpił zaszczytu 
reprezentowania Uniwersytetu Rolnicze-
go na VI Międzyuczelnianym Przeglądzie 
Kabaretów Studenckich KLAMKA 2015. 

Międzyuczelniany Przegląd Kabare-
tów Studenckich KLAMKA również od-
bywał się na scenie „ARKI”. Przegląd z roku 

na rok cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem zarówno uczestników jak i  samych 
widzów. Ponadto promuje sztukę kabare-
tową oraz rozpowszechnia kulturę wśród 
społeczności akademickiej i  jest skierowany 
do studentów wszystkich uczelni. Tegorocz-
na KLAMKA odbywała się pod patronatem 
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady, 
który był głównym fundatorem nagród 
rzeczowych oraz patronatem honorowym 
Marka Sowy – marszałka województwa 
małopolskiego. W  tym roku do  przeglądu 
zgłosiło się 26 kabaretów oraz 12 stand-upe-
rów z całej Polski, z pośród których wybrano 
najlepszych! Do walki o serca Jury i widzów 
stanęli: Kabaret Oko, Kabaret Bartnicy, Ka-
baret Nomen Omen, Kabaret FiFa – RaFa, 
Kabaret Trzecia Strona Medalu, Kabaret 

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

Występ kabaretowy – MTA 2015
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Urwani, Kabaret Zalotka, Kabaret PS, Ka-
baret BON MOT, Kabaret Wesoły Tryb Życia 
z UR, Comedy Menshow, Kabaret Compane-
ros. W  kategorii stand-up wystąpili: Adam 
Guzowski, Zbychu Grabowski, Sebastian 
Durma, David Mbeda Ndege, Kuba Krzy-
miński, Adam Ławniczak, Wojtek Pięta, 
Tomasz Giefert.

Poza konkursem wystąpił Kabaret 
Pod Napięciem z  Gdańska – zdobywcy ze-
szłorocznej KLAMKI PUBLICZNOŚCI. 
Wzorem lat ubiegłych, podczas każdego 
dnia przeglądu widzowie wybierali naj-
lepszy zespół, który otrzymał KLAMKĘ 

Składamy  serdeczne  podziękowania  dla JM 
Rektora  prof.  dr.  hab.  inż. Włodzimierza 
Sady  za  życzliwość  oraz  ufundowanie  licz-
nych  nagród  rzeczowych.  Podziękowania 

i gratulacje składamy również dla wszystkich 

uczestników oraz widzów! 

PUBLICZNOŚCI. Pierwszy dzień zdecy-
dowanie należał do Kabaretu Trzecia Storna 
Medalu, dzień drugi do  Kabaretu Wesoły 
Tryb Życia, z  kolei dzień trzeci do  Davida 
Mbeda Ndege. 

Jury w składzie: Marta Saciuk-Sędzie-
larz, Marta Gorgoń oraz Adam Grzanka 
miało nie lada wyzwanie. Poziom tego-
rocznej KLAMKI był bardzo wysoki. Każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie, ponieważ 
tematyka skeczy była różnorodna. Każdy 
dzień obfitował w  gromkie brawa, salwy 
śmiechu, a  oczekiwanie na  werdykt zostało 
umilone przez gwiazdy wieczoru: Kabaret 

Niepoprawnych Optymistów – zdobywcy 
KLAMKI 2014, Sandrę Rusin oraz zdo-
bywcę KLAMKI 2014 w kategorii stand-up 
– Piotra Złydach. 

Zwycięzcą MPKS KLAMKA 2015 
został Kabaret Trzecia Strona Medalu, II 
miejsce zdobył Kabaret Wesoły Tryb Życia 
– reprezentacja Uniwersytetu Rolniczego. 
Z  kolei III miejsce ex aequo otrzymali: 
Kabaret Fifa-Rafa, Kabaret Zalotka, 
Kabaret Nomen Omen. Jury przyznało 
także wyróżnienie dla Kabaretu Comedy 
Menshow. Jesteśmy dumni z Kabaretu We-
soły Tryb Życia, który w tym roku rozpoczął 
swoją działalność z  tak dużym sukcesem. 
Liczymy, że działalność nowopowstałej gru-
py przyniesie chlubę i  rozszerzy promocję 
Uniwersytetu Rolniczego nie tylko na arenie 
naukowej, ale także artystycznej. 

Wieść o  MPKS KLAMKA rozchodzi 
się po całej Polsce, dlatego w przyszłym roku 
możemy spodziewać się jeszcze większej ilo-
ści dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy 
za rok, na  VII już edycję Międzyuczelnia-
nego Przeglądu Kabaretów Studenckich 
KLAMKA!

Opracowanie:
Martyna Małopolska

Centrum Kultury i Kształcenia 
Ustawicznego 

Zdjęcia: Monika Kęder

Kabaret Zalotka

Kabaret Trzecia Strona Medalu, Kabaret Niepoprawnych Optymistów

Jury KLAMKA 2015
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W  czasie VIII Krakowskich Dni Integracji 
w  Sali Obrad w  krakowskim magistracie JM 
Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady złożył podpis pod aneksem do  poro-
zumienia z  roku 2010, którego celem jest 
współpraca uczelnianych jednostek ds. osób 
niepełnosprawnych. Tym sposobem nasz 
Uniwersytet stał się siódmym sygnatariuszem 
porozumienia. Jego idea sięga roku 2007, gdy 
niejako na  mocy nieformalnych współpracy 
pełnomocników rektora ds. osób niepełno-
sprawnych z  Akademii Górniczo-Hutniczej, 
ówczesnej Akademii Ekonomicznej i Politech-
niki Krakowskiej, rektorzy tych trzech uczel-
ni zawarli pierwsze porozumienie. Z  czasem 
do współpracy dołączyły: Papieska Akademia 
Teologiczna (obecnie Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II), Akademia Pedagogiczna (obec-
nie Uniwersytet Pedagogiczny) i  Uniwersytet 
Jagielloński. Do tego grona 21 kwietnia 2015 r. 
dołączył Uniwersytet Rolniczy.

Uniwersytet Rolniczy sygnatariuszem aneksu do 
„Porozumienia o współpracy międzyuczelnianej 
na rzecz studentów z niepełnosprawnością”
Kraków, 21 kwietnia 2015 r.

W  spotkaniu uczestniczył Jarosław 
Duda – pełnomocnik Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, który podkreślił, że  po-
rozumienie krakowskich uczelni zasługu-
je na  wielkie uznanie, gdyż jest pierwszą, 
na tę skalę w Polsce, inicjatywą zmierzającą 
do rozszerzania oferty edukacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych. Wspomniał również 
o zapisach Konwencji ONZ O prawach osób 
niepełnosprawnych, w  której wiele miejsca 
poświęcono zagadnieniom wyrównywania 
szans edukacyjnych. Kończąc podkreślił, 
że  najskuteczniejszą formą rehabilitacji jest 
aktywność zawodowa, która dzięki uzyska-
niu dyplomy ukończenia studiów staje się 
ciekawsza. Głos zabrał także JM Rektor UR 
profesor Włodzimierz Sady, który wyraził 
podziw dla determinacji i  zapału, z  jakim 
osoby z niepełnosprawnością zdobywają wie-
dzę. Podkreślił także, że  u  podstaw każdej 
uczelni znajdują się humanizm i otwartość, 

W uroczystości podpisania porozumienia 

uczestniczyli: 

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej  

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka,

JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. 

Tadeusza Kościuszki – prof. dr hab. inż. 

Kazimierz Furtak,

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej 

Chochół,

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. 

dydaktyki – prof. dr hab. Andrzej Mania,

JM Rektor Uniwersytetów Papieskiego Jana 

Pawła II – ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak,

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

– prof. dr hab. Michał Śliwa,

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie – prof. dr hab. 

inż. Włodzimierz Sady.

dlatego to  porozumienie nie jest czymś 
nadzwyczajnym, lecz wprost wypełnieniem 
prawdziwej misji uniwersytetu.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski
Zdjęcia: mgr Paulina Czuryłowska

Biuro Promocji i Informacji UR 

Wystąpienie JM Rektora UR profesora Włodzimierza Sady na VIII Dniach Integracji

JM Rektor UR podpisuje aneks do Porozumie-
nia o współpracy międzyuczelnianej na rzecz 
studentów z niepełnosprawnością



Konferencja prasowa z udziałem rektorów reprezentujących InnoTechKrak w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Od lewej profesorowie: Włodzimierz Sady – rektor UR, Kazimierz Furtak – rektor Politechniki Krakowskiej, 

Tadeusz Słomka – rektor AGH, Lena Kolarska-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego, fot. MNiSW

Uroczyste otwarcie XVIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej i IV Targów Ogrodniczych



W następnym numerze:

www.ur.krakow.pl

•  Reportaż z XV Festiwalu Nauki w Krakowie 
• Relacje z otwarcia Polskiego Instytutu Truskawki, Dni Owada 
 oraz Festiwalu Kultury Studenckiej – Juwenalia 2015


