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Już kolejny raz Społeczność 
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im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
uczestniczyła w kweście Pola Nadziei, 
organizowanej na rzecz Hospicjum  
im. św. Łazarza. W tym roku 
na ten ważny cel zebrano łącznie 
3489,88 zł. 
W przesłanej korespondencji zespół 
Pól Nadziei serdecznie podziękował 
władzom Uczelni za wyrażenie zgody 
na organizację kwesty, 
zaś uczestnikom 
za hojność i otwartość serc.
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Kraków, 10 maja 2013 r.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. 
Promocje habilitacyjne i doktorskie

Finał IX Symfonii Ludwiga van Beethove-
na wprowadził uroczysty orszak, tworzony 
przez promowanych naukowców, Senat UR, 
Prorektorów i  JM Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego prof. dr. hab. inż. Włodzi-
mierza Sady. Witając zebranych JM Rek-
tor podkreślił, że  spotkanie to  jest wielkim 
świętem dla całej Społeczności Uniwersy-
tetu. Gratulował odznaczonym i  promo-
wanym. Następnie uroczystość prowadził  
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Pro-
rektor ds. Organizacji Uczelni i  Współ-
pracy z Gospodarką. Poinformował zebra-
nych, że  na  podstawie art. 138 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o or-
derach i  odznaczeniach, postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 
akademickim 2011/2012 Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej uhonorował Medalami  
za Długoletnią Służbę 73 osoby. Uroczysto-
ści wręczenia odznaczeń dokonał Andrzej 
Haręźlak wicewojewoda małopolski, asy-
stował mu JM Rektor. Poniżej prezentujemy 
listę odznaczonych osób.

 
ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ 
SŁUŻBĘ OTRZYMALI:
mgr inż. Tadeusz Biedroński
prof. dr hab. inż. Józef Bieniek
prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa
prof. dr hab. Paweł Brzuski
prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
mgr inż. Grażyna Dąbrowska
mgr inż. Krystyna Gołąb
mgr Anna Haber
dr Ewa Hajduk
Elżbieta Kalisz
mgr Alicja Kamińska
mgr Lidia Klin

prof. dr hab. Józef Koczanowski
mgr Anna Kopczyńska
mgr inż. Anna Kosiek
mgr Alicja Kramarczyk
mgr Andrzej Kubasiak
dr inż. Rościsław Kuciakowski
prof. dr hab. Maria Kulisa
prof. dr hab. Maria Leja
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
dr inż. Janina Marzec
prof. dr hab. inż. Alicja Michalik
inż. Andrzej Miłek
mgr inż. Maria Misiaszek
dr Wiesława Młodawska
mgr Małgorzata Morek-Kopeć
prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
prof. dr hab. Marian Ormian
dr inż. Jerzy Pałasiński
dr hab. Andrzej Para

mgr inż. Magdalena Podgajny
mgr inż. Zbigniew Podgórni
dr Elżbieta Polaczek-Piasecka
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
dr Jadwiga Sepioł
dr inż. Marta Skalska
Jarosław Skrzypaszek
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Małgorzata Suchecka
mgr inż. Helena Szafranek-Komoniewska
dr inż. Krystyna Vinohradnik
dr hab. inż. Jan Vogelgesang
mgr Cecylia Wojnakowska

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLET-
NIĄ SŁUŻBĘ OTRZYMALI:
dr hab. inż. Jan Błaszczyk
mgr inż. Piotr Dańda
Olga Dąbrowska

Andrzej Haręźlak wicewojewoda małopolski, dokonuje uroczystszego wręczenia odznaczeń 
państwowych, asystuje mu JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
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dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz
dr inż. Piotr Kacorzyk
dr hab. Adam Kula
dr Jerzy Małopolski
Marcin Nogieć
mgr inż. Wojciech Rosiak
dr inż. Urszula Sadowska
dr Piotr Strzetelski
dr hab. inż. Sławomir Wilczyński

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLET-
NIĄ SŁUŻBĘ OTRZYMALI:
dr inż. Renata Bączek-Kwinta
dr inż. Tomasz Bergel
dr inż. Mariusz Dacko
dr Aleksandra Duda-Chodak
dr inż. Zbigniew Gajewski
dr inż. Katarzyna Gleń
dr hab. inż. Tomasz Głąb
dr hab. inż. Janina Gospodarek
dr Aleksandra Grabowska-Joachimiak
dr inż. Katarzyna Hura
dr inż. Marek Kołodziejczyk

dr hab. Renata Kostogrys
dr inż. Jacek Nowicki
dr inż. Ewa Pociecha
dr inż. Katarzyna Sołek-Podwika
dr inż. Tomasz Tarko
mgr inż. Alicja Wesołowska

W  imieniu odznaczonych głos zabrał 
prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, który 
podkreślił, że  praca jest nie tylko źródłem 
utrzymania, lecz także źródłem satysfakcji. 
Podziękował władzom Uczelni i  władzom 
państwowym za docenienie wieloletnich 
starań. 

PROMOCJE HABILITACYJNE

– Uroczystość promocji habilitacyjnych i  dok-
torskich, to  ukoronowanie wieloletniego trudu 
zarówno samych naukowców, jak również ich 
rodzin – powiedział prof. dr hab. inż. Florian 
Gambuś. – Ma ona szczególny charakter dla 
Uczelni Akademickiej jest, bowiem końcowym 

Promowani w tym roku doktorzy habilitowani

Uroczyste złożenie przyrzeczenia doktorskiego
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Promowani doktorzy

akcentem wieloletniego trudu doktorów habi-
litowanych i  doktorów, niewymiernej opieki 
naukowej promotorów i  życzliwej troski wielu 
ogniw instytucjonalnych naszej Uczelni. Każde-
go roku grono naszych nauczycieli akademickich 
powiększa się o kilkudziesięciu doktorów habili-
towanych i doktorów. Stopień naukowy doktora 
habilitowanego w ciągu minionego roku uzyska-
ło 28 osób i tym samym nasza Uczelnia osiągnęła 
liczbę 457 doktorów habilitowanych wypromo-
wanych w naszej Uczelni – zakończył Prorektor 
Gambuś. W gronie nominatów 21 jest pracow-
nikami Uniwersytetu Rolniczego. Następnie 
dziekani zaprezentowali ich sylwetki.

Poniższa tabela prezentuje listę wypro-
mowanych doktorów habilitowanych i  ich 
recenzentów.

Imię i nazwisko Recenzenci
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – chemia rolna

dr hab. inż. Anna Janeczko
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – fizjologia roślin

dr hab. inż. Janina Gospodarek
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia –  
ochrona środowiska rolniczego

prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
prof. dr hab. Jan Łabętowicz
dr hab. Andrzej Mocek 

prof. dr hab. Leszek Jankiewicz 
prof. dr hab. Agnieszka Płażek
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
dr hab. Elwira Śliwińska

prof. dr hab. Maria Wawrzyniak
prof. dr hab. Andrzej Wnuk
prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski
prof. dr hab. Michał Hurej

Wydział Leśny
dr hab. inż. Rafał Podlaski 
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – hodowla lasu

dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – użytkowanie lasu, 
ergonomia

dr hab. inż. Jan Bodziarczyk
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo –  
botanika leśna, ochrona przyrody

dr hab. inż. Jarosław Paluch
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – hodowla lasu

dr hab. inż. Piotr Gruba
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – gleboznawstwo

dr hab. inż. Grzegorz Durło
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – klimatologia

prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
dr hab. Cezary Baker
dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

prof. dr hab. Dieter Giefing
dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW
dr hab. Waldemar Gil, prof. UR
dr hab. inż. Józef Cież

prof. dr hab. Bogdan Zemanek
prof. dr hab. Stefan Zajączkowski
dr hab. Stanisław Małek, prof. UR

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
dr hab. inż. Jarosław Socha

prof. dr hab. Józef Chojnicki
prof. dr hab. Cezary Kabała
prof. dr hab. Anna Miechówka
prof. dr hab. Stefan Skiba

prof. dr hab. Władysław Barzdajn
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kundzewicz
dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski
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dr hab. inż. Stanisław Zięba
doktor habilitowany nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – urządzanie lasu, 
gospodarka przestrzenna

prof. dr hab. Edward Stępień
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
prof. dr hab. inż. Bohdan Ważyński

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr hab. inż. Edyta Molik 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika – hodowla owiec

dr hab. inż. Urszula Kaczor
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika – hodowla owiec

dr hab. inż. Sławomir Kornaś
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika – hodowla 
zwierząt, parazytologia

dr hab. inż. Jarosław Kański
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika – żywienie zwierząt

dr hab. Joanna Barłowska, prof. UP
dr hab. Stanisław Milewski, prof. UW-M
prof. dr hab. Franciszek Przekop
prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
prof. dr hab. Stanisław Kamiński
prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
prof. dr hab. Barbara Rejduch

prof. dr hab. Władysław Cabaj
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
prof. dr hab. Roman Kołacz
prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

prof. dr hab. Franciszek Brzóska
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
prof. dr hab. Jacek Skomiał
dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. UP

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
dr hab. inż. Marek Ryczek
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 
środowiska – ochrona gleb i wód

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 
środowiska – gospodarka wodno-ściekowa

dr hab. inż. Grzegorz Nawalany
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 
środowiska – budownictwo wiejskie, kształtowanie mikroklimatu budynków 
rolniczych

dr hab. inż. Grzegorz Kaczor
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 
środowiska – gospodarka wodno-ściekowa

dr hab. inż. Andrzej Wałęga
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 
środowiska – hydrologia, gospodarka wodno-ściekowa
 

dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie 
środowiska – kształtowania obszarów wiejskich, melioracje wodne, ochrona 
i kształtowanie ekosystemów wodnych

prof. dr hab. Józef Koc
prof. dr hab. Jerzy Ratomski

prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW

prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Herbut
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
prof. dr hab. inż. Janusz Myczyński 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Ślizowski
dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

prof. dr hab. inż. Laura Radczuk
prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik
prof. dr hab. inż. Antoni Tadeusz Miler
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik

prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa
prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski

Wydział Ogrodniczy
dr hab. inż. Jan Błaszczyk 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo – sadownictwo

dr hab. inż. Ewa Dziedzic 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo – sadownictwo

prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr.
prof. dr hab. Kazimierz Tomala
prof. dr hab. Włodzimierz Lech
dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO

prof. dr hab. Stanisław Wociór
prof. dr hab. Bożena Borkowska
dr hab. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. ZUT  
w Szczecinie
prof .dr hab. Anna Pindel
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dr hab. inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo – dendrologia

dr hab. inż. Regina Dębicz 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

prof. dr hab. inż. arch. Barbara Stępniewska-Janowska
prof. dr hab. Joanna Nowak
dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. 
nadzw. ZUT
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

prof. dr hab. Anna Bach
prof. dr hab. Joanna Nowak
dr hab. Stanisława Szczepaniak, prof. nadzw.
dr hab. Marek Dąbski

Wydział Technologii Żywności
dr hab. inż. Jolanta Król 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
– chemia i technologia mleka

dr hab. inż. Anna Korus 
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
– przetwórstwo owoców i warzyw

dr hab. inż. Mariusz Witczak
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
– inżynieria żywności

dr hab. inż. Wojciech Kolanowski
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz
prof. dr hab. Stanisław Mleko
prof. dr hab. Tadeusz Grega

prof. dr hab. Grażyna Jaworska
prof. dr hab. Jan Oszmiański
prof. dr hab. Witold Płocharski

dr hab. Tadeusz Kiljański, prof. P.Ł.
prof. dr hab. Anna Nowotna
prof. dr hab. Lidia Zander

prof. dr hab. Ewa Cieślik
prof. dr hab. Anna Kołakowska
prof. dr hab. Krzysztof Krygier

PROMOCJE DOKTORSKIE

W  ostatniej części dokonano promocji 
doktorskich. W  minionym roku stopień 
naukowy doktora uzyskało 30 osób (w tym 
2 pracowników naszej Uczelni, 6 pracowni-
ków innych instytucji oraz 22 doktorantów 
Studium Doktoranckiego) i  tym samym 

dorobek Uniwersytetu Rolniczego od  po-
czątku swego istnienia jako Uczelni Akade-
mickiej osiągnął liczbę 1533 wypromowa-
nych doktorów.

Następnie nominaci złożyli uroczystą 
przysięgę, której rotę po łacinie odczytał JM 

Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady. Następnie każdy z nominatów składał 
publiczną przysięgę, przykładając prawą rękę 
do skrzyżowanych halabard pedlowskich.

Poniżej prezentujemy listę promowa-
nych doktorów oraz ich promotorów.

Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

dr inż. Agnieszka Józefowska
Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
gleboznawstwo

dr inż. Maciej Chowaniak doktor nauk rolniczych 
w dyscyplinie agronomia – uprawa roli i roślin

dr inż. Anna Borla 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
mikrobiologia

dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
biotechnologia roślin

dr inż. Monika Arasimowicz
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
chemia rolna

Wpływ aktywności biologicznej gleb 
użytkowanych rolniczo na zawartość różnych 
form węgla organicznego

Glebochronność siewu bezpośredniego 
i płużnego systemu uprawy roli w ogniwie 
płodozmianowym w zależności od nachylenia 
powierzchni stoku

Bioróżnorodność i właściwości drożdży 
występujących w środowiskach glebowych 
ekosystemów polowych, leśnych i trawiastych 
na terenie województwa małopolskiego

Opracowanie nowych genetycznych 
i fizjologicznych markerów odporności 
jęczmienia jarego na suszę

Zmiany wybranych parametrów 
antyoksydacyjnych w roślinach pod wpływem 
metali ciężkich

prof. dr hab. inż. Anna Miechówka

prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima 

prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

prof. dr hab. Marcin Rapacz

prof. dr hab. inż. Barbara 
Wiśniowska-Kielian



9

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

dr inż. Agnieszka Ozimek 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
chemia rolna

dr inż. Agnieszka Kidacka
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
uprawa roślin

dr inż. Tomasz Kuźniar
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
ochrona roślin

dr inż. Bogumiła Kopeć 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – 
agroklimatologia

Transformacje odpadów biodegradowalnych 
w procesie kompostowania oraz w wyniku 
przemian zachodzących w glebie

Plon i jakość ziarna brązowo i żółtoplewkowych 
form owsa siewnego w zależności od odmiany 
i gęstości siewu

Wykorzystanie grzybów owadobójczych 
w ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami

Warunki termiczne w Polsce a możliwość 
uprawy roślin ciepłolubnych

prof. dr hab. inż. Michał Kopeć

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

dr hab. inż. Dariusz Ropek, prof. UR

dr hab. Tadeusz Zawora, prof. UR

Wydział Leśny
dr inż. Mariusz Nagadowski
doktor nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – 
hodowla lasu

dr inż. Rafał Ważny
doktor nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – 
fitopatologia leśna
 

dr inż. Piotr Pacanowski 
doktor nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – 
gleboznawstwo leśne
 
dr inż. Joanna Nowakowska 
doktor nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – 
botanika i ochrona przyrody

dr inż. Robert Głodowski 
doktor nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo – 
ochrona lasu
 

Odnawianie drzewostanów dębu szypułkowego 
w wybranych nadleśnictwach RDLP 
w Lublinie

Zróżnicowanie spektrum mikoryz siewek jodły 
pospolitej (Abies alba Mill.) w zagospodarowanych 
drzewostanach jodłowych naturalnego pochodzenia 
oraz przedplonach sosnowych i modrzewiowych 
w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy

Wpływ sosny pospolitej (Pinus silvestris L.) i dębu 
bezszypułkowego (Quercus petraea (MATT) 
LIEBL.) na zawartość form azotu w glebach

Dynamika torfowiska wysokiego i boru 
bagiennego na tle zmian wywołanych przez 
odwodnienia

Uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze 
kształtujące rodzaj i rozmiar szkodnictwa 
leśnego na przykładzie wybranych nadleśnictw 
regionu świętokrzyskiego

dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski

prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek

prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk

prof. dr hab. inż. Wojciech Ząbecki

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr inż. Michał Dudek
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika – 
hodowla drobiu, surowce pochodzenia zwierzęcego

dr inż. Jerzy Kowal 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

Wpływ genotypu i systemu utrzymania 
na jakość jaj kur krajowych ras nieśnych 
i wylęgowość

Parazytofauna wybranych gatunków dzikich 
i udomowionych zwierząt parzystokopytnych 
(Artiodactyla) z obszaru Małopolski

dr hab. inż. Andrzej Rabsztyn

dr hab. inż. Pawel Nosal

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
dr inż. Dawid Bedla 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie 
środowiska – ochrona i kształtowanie ekosystemów 
wodnych

Wpływ użytkowania terenów przyległych 
na jakość wód oczek wodnych

prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal

dr inż. Maciej Wyrębek 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie 
środowiska – inżynieria wodna

Warunki hydrauliczne w przepławkach ryglowych 
spełniające wymagania biologiczne ryb

prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik

Wydział Ogrodniczy
dr inż. Magdalena Hampel 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo 
– ochrona roślin

dr inż. Małgorzata Leja
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

Owady minujące liście na wybranych gatunkach 
drzew i krzewów ozdobnych w Ogrodzie 
Botanicznym UJ w Krakowie

Zawartość związków prozdrowotnych 
w owocach czereśni i wiśni

prof. dr. hab. inż. Kazimierz Wiech

dr hab. inż. Jan Skrzyński, prof. UR
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dr inż. Iwona Ledwożyw-Smoleń 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

dr Izabela Zawiska 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo

dr inż. Przemysław Kowalski
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo-
sztuka ogrodowa

Biofortyfikacja sałaty (Lactuca sativa L.) w jod i jej 
wpływ na wielkość i wartość konsumpcyjna plonu

Wpływ zastosowania włóknin 
biodegradowalnych na plonowanie, wartość 
biologiczną i rozwój systemu korzeniowego 
roślin ogórka odm. ‘Mirabelle’ F1 i pomidora 
odm. ‘Mundi’ F1 w uprawie polowej

Znaczenie dawnych majątków ziemskich 
dla systemu Zielonej Infrastruktury w strefie 
przedmieść Krakowa na wybranych przykładach

prof. dr hab. inż. Stanisław Rożek

dr hab. inż. Piotr Siwek

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech 
Kosiński – Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
dr inż. Elżbieta Budyn 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria 
rolnicza

dr inż. Katarzyna Grotkiewicz 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

Udział funduszy unijnych w nakładach 
energochłonności i kosztach produkcji w różnych 
typach gospodarstw chłopskich

Postęp naukowo-techniczny a wydajność pracy 
i ziemi w rolnictwie

prof. dr hab. inż. Józef Kowalski

prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek

Wydział Technologii Żywności
dr Marta Tomczyńska-Mleko
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 
żywności i żywienia 

dr inż. Katarzyna Pysz-Izdebska 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 
żywności i żywienia

dr inż. Aneta Koronowicz 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 
żywności i żywienia

dr inż. Estera Nowacka
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 
żywności i żywienia

dr Ilona Wieteska-Śliwa 
doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 
żywności i żywienia

Napowietrzone żele białek serwatkowych jako 
matryca dla składników bioaktywnych

Antropometryczna ocena stanu odżywienia 
wychowanków krakowskich domów

Wpływ lipidów żółtka jaka kurzego 
wzbogaconego w izomery sprzężonego kwasu 
linolowego na proliferację wybranych linii 
komórek nowotworowych

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia 
wybranych, wysokokwalifikowanych grup 
sportowców

Wpływ modyfikacji białek mleka 
transglutaminazą na właściwości jakościowe 
wybranych rodzajów sera

dr hab. inż. Waldemar Gustaw

prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

prof. dr hab. Elżbieta Sikora

prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

dr hab. inż. Jacek Domagała, prof. UR

W  imieniu promowanych głos zabrał  
dr hab. inż. Grzegorz Nawalany, który 
podkreślił, że  swoje  sukcesy nominaci za-
wdzięczają swoim mistrzom i nauczycielom. 
Zapewnił także, że  jako naukowcy dołożą 
wszelkich starań by prowadząc badania roz-
sławiać imię Uczelni w  kraju i  za granicą. 
Podziękował również najbliższym i  przyja-
ciołom, za wyrozumiałość i pomoc.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Uni-
wersytetu Rolniczego, pod dyrekcją mgr Jo-
anny Gutowskiej-Kuźmicz.

Opracowanie: 
Małgorzata Garus, mgr inż. Ewelina Korbut 

Biuro Rozwoju Kadr Naukowych  
i Współpracy z Gospodarką Audytorium Centrum Kongresowego było szczelnie wypełnione
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Piękna aura, dziesiątki tysięcy zwiedzają-
cych, setki pokazów i  prezentacji, a  przede 
wszystkim wspaniałe rodzinne spotkanie 
z nauką – oto w największym skrócie 4 dni 
święta nauki. „Oblicza wody” – to hasło to-
warzyszyło wszystkim, którzy uczestniczyli 
w Festiwalu Nauki w Krakowie. Aż trudno 
sobie wyobrazić jak wiele form miała przez 
te  dni „woda”. Mogliśmy ją zobaczyć pod 
mikroskopem, poczuć jej smak i  zapach, 
poznać właściwości fizyczne, chemiczne, 
lecznicze oraz dekoracyjne. Szukaliśmy jej 
także w kosmosie. Śladem wody, w grze miej-
skiej, podążaliśmy przez wieki i wydarzenia, 
pływaliśmy statkiem po  Wiśle. Było także 

XIII Festiwal Nauki w Krakowie

Kraków, 15-18 maja 2013 r.

spojrzenie w  ekologiczną przyszłość i  pre-
lekcje poświęcone roli i znaczeniu wody dla 
człowieka i  gospodarki. Odbywały się licz-
ne pokazy multimedialne, występy chórów, 
zespołów muzycznych, tanecznych, sporto-
wych, grup teatralnych i wiele innych – było 
po prostu super.

„OGÓRKIEM” PO KRAKOWIE

Pierwszą atrakcją była możliwość prze-
jażdżki zabytkowym autobusem. Mało kto 
pamięta już dziś „ogórka”, czyli autobus 
Jelcz i  to  w  dodatku przegubowy. Twarde 
zawieszenie, siedzenia równie twarde, ale za 

to odgłos silnika – bezcenny. Ten „wehikuł 
czasu” wyruszył z pętli przy ul. Skarżyńskie-
go punktualnie o godz. 9. Kolejne przystanki 
miał na  terenie Uniwersytetu Rolniczego – 
al. 29 Listopada oraz przy miasteczku stu-
denckim AGH – ul. Budryka. Stąd „Ogórek” 
pojechał do miejsca, w którym odbywały się 
regaty przy ul. Kościuszki – Ośrodek Spor-
tów Wodnych – AZS AWF. Ile w nim było 
radości – wie tylko ten, kto nim jechał.

„SMOCZE ŁODZIE” i REGATY

Smok Wawelski z  zaciekawieniem patrzył 
w  środę na  Wisłę – gdzie pojawiły się 

Zajęcia w Planetarium UJ – szukaliśmy wody w kosmosie
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podobizny jego dalekich krewnych. Stu-
denci krakowskich uczelni oraz pracowni-
cy instytutów naukowych wsiedli do łodzi,  
by rywalizować w wyścigu „smoczych łodzi” 
i ósemek wioślarskich. Emocji nie brakowa-
ło. Już sam widok oryginalnie wyglądają-
cych statków budził duże zainteresowanie, 
nie tylko Smoka, lecz i  spacerowiczów. 
Pogoda była wręcz wymarzona – słońce, 
lekka bryza, leniwie płynąca Wisła. Zawod-
nicy w  „smoczych łodziach” rywalizowali 
na  odcinku 400 m. Skład każdej drużyny 
stanowiło 20 wioślarzy, sternik i bębniarz, 
który nadawał tempo. Po  zaciekłym boju 
w klasyfikacji końcowej wygrała męska za-
łoga Uniwersytetu Rolniczego, II miejsce 
zajęli studenci AGH, a III – AWF. Wśród 
pań laur zwycięstwa przypadł studentkom 
AWF. II miejsce przypadło Uniwersytetowi 
Rolniczemu, a na III lokacie uplasowały się 
zawodniczki UPJPII. W wyścigach wioślar-
skich osadę stanowiło 8 wioślarzy i sternik, 
którzy mieli do pokonania odcinek 1000 m.  
W klasyfikacji końcowej ósemek kobiecych 
I miejsce przypadło osadzie CMUJ, a II UJ. 
W  ósemkach męskich rywalizacja zakoń-
czyła się zwycięstwem AGH, przed CMUJ 
i UJ. W tych zawodach klasyfikacja nie była 
najważniejsza – liczył się wysiłek grupo-
wy, zaszczyt reprezentowania swej uczelni 

i  instytutu, możliwość spotkania się stu-
dentów i pracowników naukowych z całego 
Krakowa i  niepowtarzalna atmosfera wio-
słowania nieopodal Wawelu w  samym ser-
cu Krakowa – atrakcja, której doświadczyć 
mogą nieliczni szczęściarze.

W KRAKOWIE KRÓLUJE NAUKA

W  czwartek po  hejnale – jak przystało 
na  Kraków – rektorzy krakowskich uczel-
ni i  przedstawiciele sponsorów powitali 

na  Rynku Głównym wszystkich zebra-
nych gości. – Witam serdecznie Państwa na   
XIII Festiwalu Nauki w Krakowie – powie-
dział JM Rektor Uniwersytetu Rolnicze-
go prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady 
koordynator tegorocznej edycji – Wyrażam 
nadzieję, że  przygotowane prezentacje, poka-
zy i  imprezy towarzyszące sprostają Państwa 
oczekiwaniom. Zachęcam do  obejrzenia na-
miotów wszystkich wystawców, gdzie czekają 
na Państwa liczne ciekawostki i niespodzian-
ki. Uroczyście ogłaszam otwarcie XIII Festi-
walu Nauki w Krakowie pod hasłem „Oblicza 
wody” – zakończył Rektor Sady. Obecna była 
także marszałek Sejmu - Ewa Kopacz, któ-
ra podkreśliła, że polska nauka, w jej opinii, 
stanowi naszą najlepszą wizytówkę, a  stu-
denci należą do grona ambasadorów kultury 
polskiej w świecie. Na zakończenie wystąpie-
nia stwierdziła, że w czasie Festiwalu w Kra-
kowie króluje nauka i powinniśmy poddać się 
pod panowanie tej mądrej królowej. Rozmo-
wę z  Ewą Kopacz – Marszałek Sejmu RP 
publikujemy w sekcji wywiad numeru. 

JM Rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. dr hab. med. Wojciech No-
wak, poprosił marszałek Sejmu o  objęcie 
w  przyszłym roku honorowym patronatem 
XIV Festiwalu Nauki w Krakowie. Następ-
nie goście udali się na  spacer po  „miastecz-
ku naukowym”, zlokalizowanym na  płycie 

Zwycięska osada Uniwersytetu Rolniczego

Występ SKALNYCH przyciągnął jak zwykle uwagę zwiedzających



XIII Festiwal 
Nauki w Krakowie 
w obiektywie

Piękna aura, tysiące zwiedzających, setki wykła-
dów i prezentacji, a przede wszystkim wspaniała 
rodzinna zabawa – to w największym skrócie 
4 dni „święta nauki”



Dni Owada 2013 
w obiektywie

Tegoroczna edycja spotkania ze  światem 
owadów dostarczyła, jak zwykle, niepowta-
rzalnych wrażeń. Spotkanie z  pająkami, 
patyczakami, żukami wymagało niekiedy 
wielkiej odwagi. Najmłodsi uczestnicy odda-
wali się pasjom plastycznym. Występ kabaretu 
„Na sześciu nogach” rozbawił publiczność   
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Rynku Głównego w  poszukiwaniu różnych 
„obliczy wody” i innych atrakcji naukowych.

„MĘDRCA SZKIEŁKO I OKO”

Wszystkie uczelnie wyższe i  instytuty na-
ukowe biorące udział w Festiwalu, a w tym 
roku było ich 16, stały otworem. Wody 
szukano w laboratoriach fizycznych, hydro-
logicznych, chemicznych, biologicznych, 
a  nawet w  obserwatorium planetarnym. 
O  znaczeniu wody przekonywali także 
przyszli lekarze w Collegium Medicum UJ. 
Wskazywali oni na znaczenie tej wyjątkowej 
substancji w życiu człowieka. Można także 
było dowiedzieć się jak pomóc osobie toną-
cej, co w kontekście zbilżających się wakacji 
należy uznać za szczególnie ważne. – Cieszy 
nas, że Festiwal Nauki na trwałe wpisał się 
w  kalendarz imprez popularno-naukowych 
w  Krakowie – mówi dr hab. inż. Stani-
sław Małek, prof. UR – Prorektor ds. 
Nauki i  Współpracy Międzynarodowej, 
przewodniczący Rady Programowej Fe-
stiwalu. – Bogaty program i  szereg nowości 
tej „wielkiej majówki naukowej” spotkały się 
z  dużym zainteresowaniem gości. Ważnym 
tematem poruszanym przez wszystkich or-
ganizatorów było racjonalne wykorzystanie 

zasobów wody i to uważam za jeden z sukce-
sów XIII Festiwalu. Ci, którzy nie mogli brać 
bezpośrednio udziału w  tym wydarzeniu, 
mogli je śledzić za pośrednictwem Telewizji 
Festiwalowej. Festiwal był i  będzie obecny 
w  świecie wirtualnym www.festiwalnauki.
ur.krakow.pl. Jestem przekonany, że  przy-
szłoroczna edycja przyniesie równie wiele 
pozytywnych wrażeń i doświadczeń – dodaje 
Prorektor Małek.

DO ZOBACZENIA ZA ROK

Czy „mędrca szkiełko i oko” przekonało go-
ści Festiwalu Nauki, że  nauka to  wspaniała 
przygoda, którą można rozpocząć w każdym 
wieku, a  woda nie jedno ma oblicze? Zda-
niem prof. dr. hab. inż. Włodzimierza 
Sady – Rektora Uniwersytetu Rolnicze-
go, który po raz trzeci pełnił rolę głównego 
organizatora Festiwalu – to rodzinne „święto 
nauki” było wspaniałą okazją, by przekonać 
się jak wielką przygodą jest nauka, a zafascy-
nowanie doświadczeniami, jakie widoczne 
było na  twarzach nie tylko najmłodszych, 
napawało radością i przekonaniem o  celowo-
ści pracy naukowca. Pogoda była wspaniała, 
organizatorzy i sponsorzy stanęli, jak zwykle, 
na  wysokości zadania, zaś „13” okazała się 
szczęśliwa. Pozostaje, zatem zaprosić za rok, 
wierząc, że  będzie równie interesująco – do-
daje Rektor Sady.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Organizatorzy XIII Festiwalu Nauki w Kra-

kowie serdecznie dziękują sponsorom za ich 

zaangażowanie. Dziękują także pracownikom 

i studentom wszystkich uczelni i instytutów 

naukowych, za pomoc i życzliwość. 

Ciekawą atrakcją był rejs statkiem po Wiśle

Namiotowe miasteczko na Rynku Głównym, fot. Marcin Kopyra
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W 2010 r. pomiędzy dwiema krakowskimi 
uczelniami, reprezentowanymi przez Rek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rekto-
ra Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w  Krakowie zawarte zostało po-
rozumienie w  sprawie powołania jednost-
ki międzyuczelnianej pn. Uniwersyteckie 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, 
dla wykonywania wspólnych zadań nauko-
wo-dydaktycznych oraz prac usługowych 
i szkoleniowych. 

Jest to  jednostka o  charakterze inter-
dyscyplinarnym łącząca elementy nauk 
weterynaryjnych, medycznych, biologicz-
nych, biotechnologicznych i  zootechnicz-
nych. Przedsięwzięcie koncentruje się 
na  najważniejszych kierunkach rozwoju 
badań, sprzyjających dążeniu do  spełnie-
nia założeń gospodarki opartej na wiedzy, 

Informacja o zaawansowaniu inwestycji 
dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ-UR

Kraków, 5 czerwca 2013 r. 

przy jednoczesnym podniesieniu znacze-
nia województwa małopolskiego, w  tym 
poprzez otwarcie kierunku studiów we-
terynaria. Pierwsza rekrutacja na  kieru-
nek weterynaria przeprowadzona została 
w roku 2012. 

WYJAZD W TEREN

W czasie wyjazdu studyjnego delegacje obu 
uczelni na czele z Rektorami JM Rektorem 
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. 
inż. Włodzimierzem Sady i  JM Rekto-
rem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 
dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem 
zwiedzali miejsca, gdzie budowane są nowe 

Prace budowlane na Bielanach – pierwszy budynek – trwają w nim prace instalacyjne

Drugi budynek na Bielanach w trakcie prac murarskich 
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obiekty dla Weterynarii. W skład tej grupy 
wchodziła również Dorota Niedziela – po-
seł na  Sejm RP, Marek Sowa – marszałek 
województwa małopolskiego, prorektorzy 
obu uczelni, dziekani oraz kanclerz i  za-
stępca kanclerza UR. Docelowo UCMW 
UJ-UR będzie prowadziło badania i  dzia-
łalność w  trzech miejscach: na Bielanach, 
w Przegorzałach oraz w Rząsce.

BIELANY

Obecne trwają tam prace nad budową sie-
dziby UCMW – Ośrodka Medycyny Eks-
perymentalnej i Innowacyjnej, na gruntach 
należących do  Uniwersytetu Rolniczego 
na  Bielanach przy ul. Rędzina. Koszt tego 
zadania to  ok. 24 mln zł. Projekt ten jest 
współfinansowany z  funduszy struktu-
ralnych w  ramach: Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na  lata 
2007-2013, Priorytet 5. Krakowski Obszar 
Metropolitalny. Kwota dofinansowania:  
ok. 16,5 mln zł – budżet środków europej-
skich (4 mln euro), ok. 7,5 mln zł to – wkład 
własny beneficjenta, o  który Uczelnia wy-
stąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z bu-
dżetu państwa w  formie dotacji celowej. 
Koniec realizacji zadania przewidziany jest 
na grudzień 2013 roku. 

PRZEGORZAŁY

Uczelnia rozpoczęła prace nad przygo-
towaniem inwestycji Uniwersytecka Poli-
klinika Weterynaryjna w  Przegorzałach 
w  Krakowie, co  oznaczać będzie koniecz-
ność zaangażowania ok. 7 mln zł. To tam, 
zgodnie z  planem inwestycji ma powstać 
klinika wspierająca kierunek Weteryna-
ria, w  której studenci będą mieli pierw-
szy kontakt z  leczeniem żywych zwierząt 

i w której będą odbywać ćwiczenia i prak-
tyki studenckie. Dodatkowo w  ramach 
swojej działalności klinika będzie udzielać 
porad i  pomocy właścicielom zwierząt. 
Oddanie obiektów do  użytku planowane 
jest na  październik 2014 r. Główną ideą 
jest połączenie działalności dydaktycznej 
i  usługowej. Projekt zakłada wykorzysta-
nie do tego celu istniejących obiektów oraz 
budowę jednego nowego obiektu Kliniki 
Małych Zwierząt.

Wizualizacja przedstawia obiekty po zakończeniu prac

Wizualizacja ośrodka w Rząsce.
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RZĄSKA

Ostatnim etapem, zamykającym prace nad 
projektem zaplecza dla Weterynarii będzie 
przygotowanie i budowa obiektów w Rzą-
sce. Przewidziano je do realizacji w nowej 
perspektywie unijnej na  lata 2014-2020. 
Projekt o  nazwie II etap Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-
UR – Kliniki dla Małych i  Dużych Zwie-
rząt znalazł już uznanie w oczach Zarządu 
Województwa Małopolskiego, dzięki cze-
mu został zakwalifikowany, jako kluczowy 
dla naszego regionu i  wpisany do  powsta-
łej właśnie Regionalnej Strategii Innowa-
cji Województwa Małopolskiego na  lata 
2014-2020.

Inwestycja została oszacowana na kwo-
tę 150 mln zł. Marszałek Województwa 
Małopolskiego poinformował Uczelnię, 
że  w  ramach działania 9.3 Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
przyznał nam, jeszcze w  tej perspektywie 

finansowej, środki w  wysokości 1,5 mln zł 
na  prace projektowe związane z  przygoto-
waniem tej inwestycji. Planowany okres re-
alizacji inwestycji to lata 2014-2017. 

Opracowanie: mgr Magdalena Bialik – 
zastępca kanclerza 

ds. administracyjno-gospodarczych

Wizyta w Przegorzałach

Rozmowa o planach budowy ośrodka na Bielanach
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Stanisław Bobek urodził się 25 grudnia 1930 r. 
w  Tarnowskich Górach, studia odbył na  Wy-
dziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, od  1952 r. na  Wydziale Zootechnicznym 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W roku 
1956 przedstawił pracę magisterską Porównanie 
procentowej zawartości tlenu i dwutlenku węgla 
i procent nasycenia krwi tlenem w żyle mlecznej 
krów w  zależności od  wydajności i  czasu doju, 
oraz określenie zależności między ilością hemoglo-
biny a spadkiem lub wzrostem wagi krów. W tym 
samym roku został zatrudniony na  etacie asy-
stenta w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Krakowie. Stopień naukowy 
doktora nauk rolniczych nadała Mu Rada Wy-
działu Zootechnicznego w 1962 r. na podstawie 
rozprawy Badania czynności tarczycy królików 
poddanych działaniu niektórych roślin wolotwór-
czych. Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w  zakresie fizjologii zwierząt 
otrzymał na podstawie rozprawy Rola tarczycy 
w  przemianie tiocyjanku, naturalnego związku 
wolotwórczego roślin krzyżowych opublikowanej 
w  1970 r. Tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego uzyskał w 1978, a w 1986 roku został 
mianowany na stanowisko profesora zwyczaj-
nego. Kariera naukowa Profesora rozpoczęła 
się asystenturą, następnie uzyskaniem w 1962 r. 
stanowiska adiunkta, w 1971 stanowiska docen-
ta, w  1978 stanowiska profesora nadzwyczaj-
nego, a w roku 1986 stanowiska profesora zwy-
czajnego. W  latach 1982-1983 pełnił funkcję 
wicedyrektora Instytutu Stosowanej Fizjologii 
Zwierząt, a od 1983 do 1994 roku pełnił funkcję 
kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt.

Główne zainteresowania badawcze Pro-
fesora Bobka dotyczyły fizjologii i  patologii 
tarczycy u zwierząt domowych. Zawdzięczamy 
Profesorowi opracowanie założeń do  planów 

Wspomnienie
o prof. dr. hab. inż. Stanisławie Bobku
(1930-2013)

suplementacji diety jodem i selenem. Przy Jego 
udziale stworzono mapy niedoboru jodu oraz 
nadmiernej podaży niektórych pierwiastków. 
Rozpoczął i przez całe swoje życie rozwijał sto-
sowaną tyreologię zwierząt. Wyniki Jego badań 
pomogły zrozumieć rolę hormonów tarczycy 
w  regulacji pobierania pokarmu, hipertermii, 
wysiłku fizycznego i mechanizmów odpowiedzi 
stresowej. Profesor Bobek opracował własne 
techniki pomiarowe, stworzył pracownię izoto-
pową z nowymi metodami radioimmunologicz-
nymi i odpowiednimi modelami badawczymi. 

Wyniki swoich badań Profesor Stani-
sław Bobek przedstawił w  114 publikacjach, 
w tym 24 prace zostały opublikowane w czaso-
pismach niemieckich, angielskich i amerykań-
skich. Ponadto, wyniki zostały przedstawione 
na  142  zjazdach międzynarodowych i  krajo-
wych. Napisał skrypty Wykłady z  fizjologii 
zwierząt domowych, Ćwiczenia z zakresu fizjo-
logii zwierząt, był także współautorem rozdzia-
łu w książce pod redakcją Tadeusza Krzymow-
skiego Fizjologia zwierząt domowych.

Zapamiętamy go, jako cenionego dydakty-
ka, prowadzącego wykłady i ćwiczenia z fizjolo-
gii zwierząt, opiekuna wielu prac magisterskich 
oraz promotora 5 przewodów doktorskich. Był 
członkiem wielu komisji naukowych: Rolniczej 
Komisji Izotopowej PAN, Komisji Endokry-
nologicznej PAN, Komisji Fizjologii Zwierząt 
Użytkowych PAN, Komisji Biologicznej i Ko-
misji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, Komisji 
Rolniczo-Leśnej PAU oraz Komisji ds. Zabu-
rzeń i Niedoboru Jodu przy Ministrze Zdrowia 
i  Opieki Społecznej. Był również członkiem 
towarzystw naukowych: European Society for 
Nuclear Methods in Agriculture, Polskiego To-
warzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego 
Towarzystwa Biochemicznego. 

Otrzymał szereg nagród Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarza PAN, Rek-
tora Akademii Rolniczej w  Krakowie za osią-
gnięcia metodyczne i naukowo-badawcze, został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Pomimo przejścia na emeryturę był nadal 
naukowo czynny, zaangażowany w  badania 
i  eksperymenty, których wyniki wciąż publi-
kował. Zawsze służył pomocą, doświadcze-
niem, życzliwie wspierał poczynania swoich 
pracowników będąc przy tym skromnym, cier-
pliwym, a  przede wszystkim optymistycznym 
nauczycielem. 

Profesor Stanisław Bobek, wybitny fi-
zjolog, jeden z  czterech profesorskich filarów 
Katedry Fizjologii Zwierząt zmarł 12 czerwca 
2013 roku w Krakowie po długiej chorobie. Po-
zostanie w naszej pamięci, jako wzór naukowca, 
nauczyciela i prawego człowieka.

Opracowanie: prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
 Kierownik Katedry Fizjologii 

i Endokrynologii Zwierząt

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bobek
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: dr inż. Lucjan Strzelczak – emerytowany pracownik Kate-
dry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego; prof. dr inż. Jan Rapacz – emerytowany pracownik 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie; dr inż. Wanda Porębska – emerytowany 
pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor podziękował Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów za sprawne i bezpiecznie zorganizowane Juwenalia, a szczególnie wy-
różnili się: Anna Orlof, Robert Łoś, Monika Soboń, Anna Tyka, Irmina Włusek, Kamila Zając, Adrianna Wilkosz, Agnieszka Ćwik, 
Marta Garai, Krzysztof Pikul, Jakub Michalik, Jakub Arkuszewski, Paweł Walner, Marcin Orzeł.

Rektor poinformował, że 15 maja br. w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie odbyły się wyścigi smoczych łodzi. Reprezentacja naszej 
Uczelni zdobyła I miejsce.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 zatrudnienie	prof. dra hab. Marcina Rapacza na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjologii Roślin,
•	 zatrudnienie	dra hab. inż. Łukasza Popławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Ekonomii i Polityki Go-

spodarczej Instytutu Ekonomiczno-Społecznego,
•	 zatrudnienie	dra hab. Andrzeja Pary na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Chemii i Fizyki,
•	 ponowne	zatrudnienie	prof. dra hab. inż. Grzegorza Jamrozego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zoologii i Ło-

wiectwa Instytutu Bioróżnorodności Leśnej,
•	 ponowne	zatrudnienia	prof. dra hab. inż. Kazimierza Rutkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Infra-

struktury Technicznej i Ekoenergetyki Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
•	 zatrudnienie	mgra Tomasza Szansera na stanowisku Kanclerza,
•	 zgłoszenie	kandydatury	prof. dra hab. inż. Janusza Żmiji na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwa-

jącą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.

Senat uchwalił nadanie sali wykładowej nr I w budynku Wydziału Technologii Żywności przy ul. Balickiej 122 w Krakowie imienia profe-
sora Franciszka Nowotnego oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej.

Senat pozytywnie zaopiniował (z dniem 1 października 2013 r.):
•	 przekształcenie	Katedry	Genetyki,	Nasiennictwa	i Szkółkarstwa	Leśnego	w Zakład	Genetyki,	Nasiennictwa	i Szkółkarstwa	Leśnego	

i włączenie go w strukturę Instytutu Bioróżnorodności Leśnej,
•	 przekształcenie	Katedry	Botaniki	i Fizjologii	Roślin;	Katedry	Genetyki,	Hodowli	i Nasiennictwa	oraz	Katedry	Uprawy	Roli	i Nawoże-

nia Roślin Ogrodniczych w Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii,
•	 utworzenie	w Instytucie	Biologii	Roślin	 i Biotechnologii:	Zakładu	Botaniki	 i Fizjologii	Roślin,	Zakładu	Genetyki,	Hodowli	Roślin	

i Nasiennictwa, Zakładu Biochemii oraz Zakładu Żywienia Roślin,
•	 zmianę	nazwy	Katedra	Surowców	i Przetwórstwa	Owocowo-Warzywnego	na Katedra	Technologii	Owoców,	Warzyw	i Grzybów.

Senat zalecił, aby ze względu na sprawność funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uczelni, na funkcje dyrektorów instytutów, kierow-
ników katedr i kierowników zakładów wybierać te osoby, które w okresie kadencji 2014-2019 nie osiągną wieku emerytalnego. 

Informacje z obrad Senatu UR

Kraków, 17 maja 2013 r.
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Senat zmienił uchwałę Senatu: 
•	 nr	60/1997	z dnia	16	lipca	1997	r.	w sprawie	uzupełnienia	uchwały	nr	28/1997	z dn.	25	kwietnia	1997	r.	w zakresie	podziału	zryczałto-

wanej opłaty za przewody doktorskie, habilitacyjne i postępowanie o tytuł osób niebędących pracownikami Uczelni w ten sposób, że:
a) w miejsce „50%” na rzecz wydziału wprowadza się wartość „75%” na rzecz wydziału;
b) w miejsce „50%” na rzecz centralnego funduszu dydaktycznego Uczelni wprowadza się wartość „25%” na rzecz centralnego funduszu 

dydaktycznego Uczelni.
•	 nr	11/2000	z dnia	25	lutego	2000	r.	wyrażającą	stanowisko	Senatu	w sprawie	ustalenia	zasad	odpłatności	za:	postępowanie	o nadanie	

stopni i tytułu naukowego dla osób spoza Uczelni w ten sposób, że: podaną w pkt 1 lit „a” kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) 
zastępuje się kwotą „3.000 zł” (trzy tysiące złotych).

Senat pozytywnie zaopiniował podjęcie przez:
•	 Wydział	Inżynierii	Środowiska	i Geodezji	oraz	Wydział	Ogrodniczy	procedur	zmierzających	do likwidacji	studiów	międzywydziało-

wych Architektura Krajobrazu i powierzenie prowadzenia kierunku Architektura Krajobrazu wspólnie przez wskazane Wydziały,
•	 Wydział	Rolniczo-Ekonomiczny,	Wydział	Hodowli	i Biologii	Zwierząt,	Wydział	Ogrodniczy	oraz	Wydział	Technologii	Żywności	pro-

cedur zmierzających do likwidacji studiów międzywydziałowych Biotechnologia i powierzenie prowadzenia kierunku Biotechnologia 
wspólnie przez wskazane Wydziały. 

Senat uchwalił zmianę par. 43 Statutu Uczelni, który otrzymuje brzmienie: Do obsługi administracyjnej i organizacyjnej kierunku studiów pro-
wadzonego wspólnie przez kilka wydziałów, może zostać utworzona jednostka międzywydziałowa na zasadach określonych w par. 41 statutu.

Senat ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia oraz III stopnia (studia doktoranckie) w roku akademickim 2014/2015.

Senat określił:
•	 liczbę	studentów	studiów	stacjonarnych	w roku	akademickim	2013/2014,
•	 limity	przyjęć	na studia	stacjonarne	i niestacjonarne	w roku	akademickim	2013/2014.

Senat zmienił uchwałę nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 r. ustalającą warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia oraz III stopnia (studia 
doktoranckie) w roku akademickim 2013/2014.

Senat zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego (bilans) za 2012 r.

Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Senat upoważnił Rektora do wyboru audytora zewnętrznego celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za lata 2013 i 2014.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	nr	1317/2	o pow.	0,4044	ha	obr.	0003	Bochnia-3,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w Bochni	prowadzi	księgę	

wieczystą Nr TR1O/00095580/3,
•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	nr	368/1	o pow.	0,0400	ha	obr.	0010	Ostrów	Królewski	gmina	Rzezawa,	dla	której	Sąd	Rejonowy	

w Bochni prowadzi księgę wieczystą nr TR1O/00083272/4.

Senat wyraził zgodę na:
•	 sprzedaż prawa własności działek nr 70/1, 70/2, 70/4, 70/5 o łącznej pow. 1,9236 ha obr. 48 Krowodrza, dla których Sąd Rejonowy 

dla Krakowa – Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00182913/7,
•	 sprzedaż prawa własności działek nr 40 o pow. 5,3767 ha, nr 42 o pow. 1,3062 ha obr. 47 Krowodrza, dla których Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00207883/9.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Przystępując do  opracowania artykułu 
o  charakterze wspomnieniowym odzwier-
ciedlającego rzeczywistość, z  jaką przyszło 
mi się zmagać w  sześciu kolejnych latach, 
na okres w których społeczność akademicka 
powierzyła mi pełnienie tej odpowiedzialnej 
funkcji, nasuwają się dwie refleksyjne myśli. 
Pierwsza nad tym; jak do  tego doszło, dla-
czego ja i  czego ode mnie oczekiwano oraz 
ta druga, która mnie ciągle nurtuje, w jakim 
stopniu oczekiwania te  spełniłem wobec 
Uczelni i społeczeństwa.

Rozpoczynając moje relacje z minionych 
lat na wstępie zaznaczam, że na tle wspomnień 
rektorów poprzednich kadencji, być może 
będą to  wspomnienia mniej barwne, jakkol-
wiek zarówno w ciągu tych kadencji, jak też 
poprzedzających je również dwóch kadencji 
pełnienia funkcji Prorektora do  spraw Na-
uki i Współpracy z Zagranicą oraz przedtem 
dziekana Wydziału Zootechnicznego można 
by barwnie opowiadać o różnych sytuacjach, 
ale w wyznaczonym wymiarze wydawniczym 
jest to  trudne. Należałoby także uwzględnić 
okres sześciu lat następujących bezpośrednio 
po zakończeniu kadencji rektorskich w okre-
sie, których powierzono mi z wyboru funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji Organizacji 
i Rozwoju Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego, a bezpośrednio po zakończeniu kaden-
cji, powołano na członka Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej I  kadencji, a  zatem łącznie 
21 lat w ciągłości spędziłem w służbie Szkol-
nictwu Wyższemu. W związku z tą dynamiką 
tok moich wspomnień będzie się sprowadzał 

Wspomnienia i refleksje prof. dr. hab. 
lek. wet. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, 
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja 
w okresie dwóch kolejnych kadencji 
1993-1995, 1996-1999

do  przedstawienia ważniejszych problemów 
oraz zastosowanych rozwiązań, aby móc od-
powiedzieć na pytanie, w jakim stopniu speł-
niłem oczekiwania społeczne na  pełnionych 
stanowiskach.

Aby przybliżyć problemy, z  jakimi 
na przełomie systemów musiała się zmierzyć 
Uczelnia, wydaje się celowym przywołać 
na pamięć źródła, z których czerpano myśli, 
poszukiwano rozwiązań i  podejmowano od-
ważne, może czasami nawet zbyt odważne 
decyzje. Po dogłębnych analizach wszystkich 
obszarów życia Uczelni okazało się, że zakres 
problemów jest ogromny i chcąc uzyskać po-
stęp, odnowić życie, rozwinąć badania na-
ukowe, zmodernizować proces dydaktyczny, 
zmienić wiele skostniałych o anachronicznym 

charakterze struktur organizacyjnych, nale-
żało podjąć równocześnie wszelkie możliwe 
działania zmierzające do  stworzenia warun-
ków, które umożliwiają osiągniecie postę-
pu. Równocześnie nasuwa się pytanie – czy 
to  możliwe, aby zająć się wszystkimi obsza-
rami zmierzając do  racjonalnego rozwoju 
Uczelni. Utwierdzono się jednak w  przeko-
naniu, że jedynie taki szeroki front przemian 
może przynieść określone efekty.

Metodologii do  podejmowania działań 
reformatorskich w  określonych obszarach 
życia uczelni przecież nie było. Należało je 
wypracować siłą myśli, przywoływania w pa-
mięci tego co  było dobre, a  także porównań 
jak te obszary funkcjonują w  innych krajach 
o  dojrzałym systemie. Wydaje się dzisiaj, 

Uroczystość otwarcia Centrum Kongresowego
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że te dwa źródła stanowiły klucz do rozwiązy-
wania wielu trudnych zagadnień tamtych lat. 
Opierając moje wspomnienia na  wzorcach, 
z  których czerpałem, pragnę podkreślić dwa 
nurty – wrocławski, wypływający z mojej ma-
cierzystej Uczelni oraz rolę wspaniałych pro-
fesorów wywodzących się jeszcze ze  słynnej 
Lwowskiej Akademii Medycyny Weteryna-
ryjnej, ich postawy, styl bycia, przekazywania 
wiedzy, kultury osobistej oraz podejmowanych 
działań. W  tym względzie muszę wymienić 
dwie osoby: śp. prof. dr. hab. Henryka Bal-
bierza, wybitnego immunologa, w  którego 
szkole naukowej zdobywałem samodzielność 
oraz prof. dr hab. Ryszarda Badurę dzieka-
na i rektora okresu moich studiów, największy 
autorytet pod względem edukacyjnym, kultu-
ralnym i organizacyjnym. Po ukończeniu stu-
diów zostałem rekomendowany przez moich 
profesorów do  nowotworzonego Wydziału 
Weterynarii w  Olsztynie, gdzie podpisałem 
umowę i zostałem skierowany na staż specja-
listyczny, po  ukończeniu którego przybyłem 
do Krakowa, aby pożegnać się z moim bratem 
(wówczas studentem medycyny), przed wyjaz-
dem na daleką północ. W tym też dniu stało 
się cos dziwnego – los stawia mnie przed prof. 
dr. hab. Władysławem Bielańskim, który 
witając się ze mną powiedział: wiem, że kolega 
jest dobrym organizatorem i  szczególnie inte-
resuje się końmi – potwierdziłem skromnie,  
a  profesor powiedział stanowczo: to  dobrze, 
bo  kolega jest tutaj potrzebny. Zacząłem tłu-
maczyć, że  mam podpisaną umowę oraz 
że  nie wiem co  ja tu  mogę robić. Kolega zo-
baczy! – usłyszałem. I tak się stało. Spotkanie 
to  nazywam zrządzeniem losu i  spotkaniem 
z  „gwiazdą przewodnią” mojego życia zawo-
dowego. W  Krakowie nie znałem środowi-
ska Uczelni, ale niebawem przekonałem się, 
że osoba która stała się dla mnie wzorcem nie-
doścignionym pod względem zaangażowania 
w  życie Uczelni i  stawiania jej dobra ponad 
wszelkie dobro, to  jej wielki rektor prof. dr 
hab. Tadeusz Wojtaszek. Na takich właśnie 
wzorcach oparłem moje działania zmierzając 
do tworzenia nowego bytu Uczelni.

Rozwój naukowy pod kierunkiem mo-
jego wielkiego mistrza wymagał dużego 

wysiłku, który jednak szybko procentował, 
bo  „twardy” doktorat, szybka habilitacja, 
ale przede wszystkim rzucenie w pęd świata: 
staż w Cambridge, w Mediolanie, kontakty  
z  USA, kursy języka angielskiego, funk-
cja w  organizacji VIII Międzynarodowego 
Kongresu Rozrodu Zwierząt, stanowiły 
w  sumie eksplozję działań i  narastających 
obowiązków. W tym tempie zaledwie kilka 
miesięcy po  habilitacji w  pierwszych wy-
borach elekcyjnych społeczność Wydziału 
Zootechnicznego zadecydowała wiosną 
1984 r., że  zostałem Dziekanem Wydzia-
łu (wówczas czterdziestoletnim) i  to  był 
dla mnie prawdziwy szok. Czy podołam?; 
Jak sobie poradzę? – to  było największe 
przeżycie i  postawienie przed problemem,  
o którym zawsze będę pamiętał. Zmieniająca 
się sytuacja końca lat 80. nie należała do ła-
twych Wydział wymagał wielu zmian, które 
na tym etapie stały się zapowiedzią reform.

W  roku 1987 skończyła się kadencja 
dziekańska, a  ja zostałem „powołany – wy-
brany” (to trudno określić) na Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, na bardzo 
trudną i  dziwną kadencję, którą przyszło 
mi pełnić, przy trzech kolejnych rektorach 
(w  tym jednym powołanym w  trybie komi-
sarycznym). Kolejna kadencja na tym samym 
stanowisku była już bardziej stabilna i prze-
biegała pod rządami Rektor Barbary Sku-
cińskiej. Reasumując ten okres bardzo kon-
trowersyjnych przemian, które skutkowały 
burzliwymi decyzjami, muszę stwierdzić, 
że koniec I kadencji pod kierunkiem Rekto-
ra prof. Piotra Zalewskiego oraz druga ka-
dencja były okresem bardzo dynamicznego 
rozwoju współpracy z zagranicą, gdyż Polska 
jako pierwszy kraj, który podjął działania 
związane z uwalnianiem się od reżimowego 
systemu, stawała się atrakcją dla Zachodu.

Dynamika działalności w  czasie peł-
nienia funkcji prorektora w  okresie dwóch 
kolejnych kadencji stała się być może przy-
czyną kolejnego wyboru przez społeczność 
akademicką na  stanowisko rektora uczelni 
na kadencję 1993-1996 co było wyzwaniem 
najwyższej rangi. Od tego momentu rozpo-
częła się nowa karta wspomnień.

Rozpoczynając niejako relację z  dłu-
giego, bo  jak się później okazało, również 
dwu kadencyjnego okresu (druga kadencja  
1996-1999) było oczywiste, że aby sprawnie 
kierować tak dużym organizmem, zakłada-
jąc proces głębokich reform musi się praco-
wać zespołowo. Taki też zespół na  pierw-
szą kadencję został powołany. Na  funkcje 
Prorektorów powołano: ds. Ogólnych  
prof. dr hab. Jana Kuśmierza (w następnej 
kadencji zastąpił Go prof. dr hab. Włady-
sław Poniedziałek), ds. Nauki i  Współ-
pracy z  Zagranicą prof. dr hab. Andrzeja 
Libika (w  II kadencji prof. dr hab. Kry-
styna Skarżyńska), ds. Dydaktyki prof. 
Bogusława Nowosada (2 kadencje) oraz 
ds. Filii w  Rzeszowie prof. Marka Zinna  
(w II kadencji doc. dr Marię Mora), ale wspo-
mnienia dotyczące tej części Uczelni stanowią 
oddzielny rozdział. Należy podkreślić, że dzięki 
bezpośrednim współpracownikom możliwym 
było podejmowanie wymiernych działań, któ-
re wieńczyły zamierzone plany reformatorskie. 
Zarządzanie administracją powierzono w dro-
dze konkursu Pani dyrektor mgr inż. Zofii 
Misiewicz, (po  zmianie poprzednika na  tym 
stanowisku w  pierwszych dniach po  objęciu 
funkcji rektora), co należy zarówno do sfery 
wspomnień jak też mocnych doświadczeń.

JM Rektor AR prof. dr. hab. lek. wet.  
Kazimierz Kosiniak-Kamysz w czasie otwarcia 
Centrum Kongresowego
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Od początku pierwszej kadencji podkre-
ślano konieczność przebudowy Uczelni we 
wszystkich obszarach życia akademickiego. 
Wyrażano przekonanie, że  jako uczelnia rol-
nicza jesteśmy gotowi i  chcemy uczestniczyć 
w  procesie tworzenia nowego systemu go-
spodarczego. Łańcuchem, który miał wiązać 
badania naukowe z  praktyką rolniczą było 
powołanie Małopolskiego Stowarzyszenia 
Doradztwa Rolniczego. Ze szczególną troską 
podjęto działania zmierzające do  głębokiej 
restrukturyzacji Rolniczych i Leśnych Zakła-
dów Doświadczalnych na zasadzie utworzenia 
Wydziałowych i Katedralnych Stacji Dydak-
tycznych i Naukowo Badawczych. W ten spo-
sób uniknięto zaanektowania majątku przez 
Skarb Państwa i staliśmy się jedyną Uczelnią 
rolniczą będącą nie tylko we władaniu, ale 
i w posiadaniu majątku. Jest to jedno z najlep-
szych wspomnień w zakresie podejmowanych 
decyzji strategicznych, które należy przypisać  
w większości opatrzności, gdyż takich rozwią-
zań nigdzie nie zastosowano.

Trudno we wspomnieniach nie odnieść 
się do pierwszych kroków stawianych pod bu-
dowę międzynarodowego systemu łączności 
komputerowej, o którym już dzisiaj zapomnia-
no, a wówczas było to wyzwaniem czasu.

Do niezapomnianych a często mieszczą-
cych się w sferze marzeń należą też działania  
o  charakterze inwestycyjnym. Trzeba było 
wskrzesić ducha inwestycji warunkujących 

rozwój Uczelni zarówno w sferze dydaktycznej 
jak i badawczej. Przyjęto w tym zakresie bardzo 
szeroki program podejmując już na początku 
kadencji działania zmierzające do utworzenia 
Środowiskowego Centrum Kultury oraz Śro-
dowiskowego Centrum Kongresowego. Zy-
skując poparcie Kolegium Rektorów Uczelni 
Krakowskich, uzyskano pełne zabezpieczenie 
finansowe z  MEN i  KBN. Do  najważniej-
szych zamierzeń inwestycyjnych należała bu-
dowa Wydziału Technologii Żywności, który 
do  końca drugiej kadencji oddano w  stanie 
zamkniętym. Z  kolei na  bazie LZD utwo-
rzono Ośrodek Dydaktyczno-Badawczy  
i  Szkoleniowo-Wdrożeniowy w  Krynicy-
Zdroju, zrealizowany w  całości ze  środków 
zewnętrznych. Wymieniam tylko najważniej-
sze i największe przedsięwzięcia inwestycyjne, 
które należy zaliczyć do  najwspanialszych 
wspomnień okresu minionych kadencji. Sta-
nowią one ogromny bagaż kontaktów, kon-
sultacji petycji i  zabiegania o  ludzką życzli-
wość. Tej właśnie życzliwości zawdzięcza się 
osiągnięte cele. Do osób, które okazały szcze-
gólną życzliwość ze strony MEN należą wice-
minister prof. dr hab. Kazimierz Przybysz 
oraz dyrektor Departamentu Nauki dr Ta-
deusz Popłonkowski. Życzliwość tę  ponad 
wszelkie oczekiwania okazała Pani minister 
Małgorzata Kozłowska ówczesny szef KBN, 
która była gwiazdą świecącą na  widnokręgu 
uczelnianych marzeń inwestycyjnych. Ciągle 

pamiętam słowa Pani minister na  otwarciu 
jednej z  prestiżowych inwestycji proszę dzia-
łać, działać szybko, bo szybko to taniej – takich 
inwestorów będziemy wspierać.

Chciałbym na zakończenie wspomnieć 
też o tym co było później, gdyż czas nie stanął 
w  miejscu i  bezpośrednio po  zakończonych 
kadencjach, zostałem wybrany wolą środo-
wiska naukowego Polski, do  Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, na kolejne 3 lata peł-
niąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Organizacji i Rozwoju. To okres intensywnej 
pracy i  wielu doświadczeń. Ostatnia wresz-
cie funkcja wynika z powołania na członka 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej pierw-
szej kadencji. To trzy kolejne lata zamykają-
ce 21 letni okres nieprzerwanej działalności 
w obszarze Edukacji Narodowej, okres obfi-
tujący w wiele interesujących wydarzeń.

W  opracowaniu tym pominąłem, z  ra-
cji ograniczeń redakcyjnych, cały obszar 
wspomnień związanych z  współpracą z  za-
granicą, głównie z włoskimi uniwersytetami 
w: Mediolanie, Pizie, Padwie, Udine oraz 
Centrami Rozrodu Koni, na terenie północ-
nych Włoch, w  których w  okresie kilku lat 
cyklicznie prowadziłem wykłady i szkolenia 
dla lekarzy weterynarii (równocześnie peł-
niąc funkcje) – to  tak wiele miłych wspo-
mnień i moc niezapomnianych wrażeń. Jest 
powiedzenie – obyś spotykał dobrych i życzli-
wych ludzi – ja miałem to  szczęście i  to  za-
równo w kraju jak też w świecie.

Do  pełni wspomnień należą również 
wieloletnie kontakty z  Ukrainą, ziemią 
bliską sercu tak wielu Polaków, pachnącą 
historią minionych lat, obszarem o  wielo-
kulturowym charakterze zarówno świeckim 
jak i religijnym, której poświęciłem również 
trochę czasu organizując festiwale chórów 
o charakterze kulturowym i ekumenicznym. 
Zamykając rozdział „Wspomnienia” nie 
mogę pominąć roli osób, którym winien je-
stem głęboką wdzięczność wynikającą z fak-
tu, że  pełniąc funkcje przez prawie połowę 
życia zawodowego moje obowiązki naukowe 
i dydaktyczne przebiegały normalnie, co było 
ogromnym komfortem i  warunkowało peł-
nienie funkcji prze tak długi okres czasu.

Poświęcenia Centrum Kongresowego dokonał ks. biskup Kazimierz Nycz
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Prof. dr hab. Andrzej Libik powołany na członka 
Zespołu do spraw Rozwoju Bazy Ekspertów 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Warszawa, 1 kwietnia 2013 r.
 

W swoim piśmie prof. dr hab. inż. Krzysz-
tof Jan Kurzydłowski – dyrektor Naro-
dowego Centrum Badań i  Rozwoju po-
informował, że  powołuje prof. dr. hab. 
inż. Andrzeja Libika na  członka Zespołu 
do spraw Rozwoju Bazy Ekspertów Narodo-
wego Centrum Badań i  Rozwoju, na  okres 
III kadencji – czyli do kwietnia 2014 r.

Program Badań Stosowanych Naro-
dowego Centrum Badań i  Rozwoju jest 
horyzontalnym programem wsparcia sek-
tora nauki i sektora przedsiębiorstw w za-
kresie badań stosowanych z różnych dzie-
dzin nauki. Jest on  wdrażany w  oparciu 
o konkursy na dofinansowanie projektów 
badawczych o  charakterze aplikacyjnym. 
Szczegółowy tryb realizacji konkursu 
w  odniesieniu do  składania wniosków 
oraz kryteriów oceny formalnej i meryto-
rycznej określa regulamin konkursu. 

Program ten obejmuje swoim za-
kresem prowadzenie prac badawczych 
podejmowanych w celu zdobycia wiedzy 
mającej zastosowanie praktyczne (np. ba-
dania materiału o  specyficznych właści-
wościach – ścieżka A) jak i  podejmowa-
nie badań pozwalających na  osiągnięcie 
z  góry założonych celów praktycznych 
(np. modyfikacja materiału stosowane-
go w  konkretnym produkcie – ścieżka 
B). Obszary objęte programem to  m.
in. nauki biologiczne, rolnicze, leśne 
i weterynaryjne.

Dofinansowanie projektów: w  ścieżce 
A  – badania naukowe i  prace rozwojowe, 

w Krakowie i w tym też roku podjął pracę 
w  Uczelni. Stopień doktora nauk rolni-
czych uzyskał w  1972 r. Habilitował się 
w  1986, r., zaś tytuł profesora uzyskał 
1995 r. Od  2003 r. jest profesorem zwy-
czajnym. Do  jego zainteresowań badaw-
czych należą: herbologia, warzywnictwo, 
sterowanie mikroklimatem w  pomiesz-
czeniach uprawnych, dokarmianie CO2 

upraw ogrodniczych.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; 
w ścieżce B – centra naukowo-przemysłowe. 

Harmonogram czasowy realizacji 
programu:

2012-2014 – organizacja konkursów,
2012-2017 – finansowanie i  monito-

rowanie realizacji projektów,
2013-2022 – monitoring wykorzysta-

nia wyników projektów. 
W  latach 2012-2013 planuje się dwa 

nabory wniosków rocznie. Zakłada się na-
bór jednoetapowy. Budżet każdego z kon-
kursów to 240 mln zł (razem 960 mln zł). 
W  roku 2014 prognozuje się ogłoszenie 
jednego konkursu, którego budżet będzie 
wynosił 240 mln zł. 

Ocena merytoryczna: każdy z wnio-
sków spełniających kryteria formalne bę-
dzie oceniany przez 5 recenzentów. 2 oce-
ny skrajne będą odrzucane, ocena końcowa 
będzie średnią z  3 pozostałych ocen. Re-
cenzje będą dokonywane w  systemie elek-
tronicznym. W powyższym zakresie Dział 
Zarządzania Programami Badań Stoso-
wanych będzie współpracował z  Sekcją 
Współpracy z Ekspertami NCBiR (Działu 
Rozwoju Organizacji NCBiR).

Ewaluacja Programu będzie prowadzo-
na w trakcie jego realizacji i w okresie 5 lat 
po  zakończeniu finansowania projektów 
przez jednostkę zewnętrzną wyłonioną 
w drodze konkursu/przetargu. 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Libik 
ukończył studia w roku 1966 na Wydzia-
le Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Libik
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Top 500 Innovators to  największy rządo-
wy program wspierania innowacyjności 
w  nauce, którego organizatorem jest Mini-
sterstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. 
Do końca 2015 r. planowany jest wyjazd 500 
polskich naukowców i pracowników centrów 
transferu technologii na staże oraz szkolenia 
zagraniczne do  ośrodków naukowych i  ba-
dawczych z  czołówki rankingu szanghaj-
skiego. Program ma na  celu podniesienie 
kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w  za-
kresie współpracy z gospodarką, zarządzania 
badaniami naukowymi oraz komercjalizacji 
ich wyników.

SILNA KONKURENCJA

O  miejsce w  tegorocznej edycji programu 
konkurowało ok. 400 kandydatów z  uczel-
ni, instytutów badawczych, instytutów 
Polskiej Akademii Nauk i  centrów transfe-
ru technologii z  całej Polski. Po  ocenie for-
malnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, 
w  których oceniano aplikacyjność badań, 

innowacyjność prowadzonych projektów, 
dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, 
motywację do  udziału w  programie, zdol-
ności komunikacyjne oraz umiejętność 
współpracy w  zespole i  znajomość języka 
angielskiego.

Grupa zwycięzców tegorocznej edycji, 
do  której zakwalifikowała się mgr Agata 
Prokop – prawnik i  ekonomista pracujący 
w  Centrum Transferu Technologii, wyje-
chała do University of California w Berkeley 
w USA. W czasie 9-tygodniowego programu 
stażowo – szkoleniowego TOPowicze będą 
uczęszczali na zajęcia w Haas School of Bu-
siness, odwiedzą kilkanaście firm w Dolinie 
Krzemowej i odbędą praktyki w prężnie roz-
wijających się firmach i laboratoriach.

DOLINA KRZEMOWA

Dolina Krzemowa jest jednym z  najlep-
szych miejsc na  świecie do  nauki o  inno-
wacyjności. Rodzą się tu nowe technologie, 
a  co  roku zakłada się tysiące spółek. Doli-
na skupia przedsiębiorców i  naukowców 
tworzących niezwykle efektywną plat-
formę współpracy. Jej rezultaty podnoszą 
dynamikę wzrostu gospodarczego w  USA 
i  na  całym świecie. Dolinę Krzemową od-
wiedza rocznie 50 milionów ludzi, a ponad 
64 proc. jej mieszkańców nie urodziło się 
w USA. Tylko w 2012 r. dokonano tu trans-
akcji związanych z założeniem spółek typu 
start-up na  kwotę 26,6  miliarda dolarów. 
To  najlepszy przykład dynamiki rozwoju 
innowacyjności i  miejsce dla tych, którzy 
pragną osiągnąć prawdziwy sukces.

Dzięki zajęciom prowadzonym przez 
wybitnych praktyków, wizytom studyjnym 
i stażom w najbardziej innowacyjnych przed-
siębiorstwach, uczestnicy dowiedzą się jak 
skutecznie komercjalizować wyniki badań 
naukowych. Bardzo ważną częścią kursu 
jest rozwijanie kompetencji takich jak praca 
w grupie i multidyscyplinarnym zespole ba-
dawczym, kreatywne myślenie, efektywne 
podejmowanie decyzji, rozwiązywanie kon-
fliktów. Uczestnicy Programu będą obser-
wowali pracę zagranicznych firm, w których 
istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyni-
ków badań, spotkają się z  przedsiębiorcami 
i przedstawicielami venture capital. Finaliści 
wezmą udział nie tylko w  wykładach, ale 
poprowadzą również wspólne projekty oraz 
odbędą wizyty w takich przedsiębiorstwach 
jak Google i  Linkedin, czy nowych, pręż-
nie rozwijających się firmach start- up jak 
SPLUNK.

Opracowanie: mgr inż. Adelina Kasprzak
Centrum Transferu Technologii

Mgr Agata Prokop uczestnikiem Programu 
Top 500 Innovators Science-Management-
Commercialization
Kraków, 24 maja 2013 r.

Mgr Agata Prokop
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Satelity rozmieszczone nad Ziemią wysyłają 
sygnały radiowe, które umożliwiają lokali-
zację ruchomych i  nieruchomych obiektów 
na  jej powierzchni. Jak wiadomo w  trójwy-
miarowej przestrzeni wystarczą 3 punkty od-
niesienia, aby określić położenie w tej prze-
strzeni dowolnego obiektu. Sygnały z trzech 
satelitów, których położenie w  przestrzeni 
wokółziemskiej jest znane, umożliwiają nie 
tylko określenie położenia (np. samocho-
du) w danej chwili, ale także śledzenie jego 
ruchu. Jeśli do  sygnału satelitarnego dodać 
jeszcze sygnał z naziemnej stacji referencyjnej 
(anteny) to dokładność określenia położenia 
obiektu odbierającego sygnał wynosi 2 cm.

Systemy lokalizacji o  nazwach takich 
jak GPS, czy GLONASS, wykorzystywa-
ne początkowo tylko w  celach militarnych, 
znajdują od lat także cywilne zastosowania. 
Jednym z nich jest tzw. rolnictwo precyzyj-
ne (precision agriculture, precision farming), 
tj. sposób prowadzenia działalności produk-
cyjnej wspomaganej dokładnymi (precyzyj-
nymi) informacjami pozyskiwanymi od sys-
temów satelitarnych.

Technika satelitarna w rolnictwie

MAPY GLEBOWE, MAPY PLONÓW, 

MAPY APLIKACYJNE

Zróżnicowanie właściwości fizyko-chemicz-
nych gleby w granicach danego pola jest zna-
ne każdemu rolnikowi. Konsekwencją tego 
zróżnicowania jest różna żyzność gleby. Ana-
lizując próbki glebowe pobrane w ściśle okre-
ślonych punktach pola – określonych przy 

pomocy techniki satelitarnej można sporzą-
dzić mapę zasobności gleby w składniki po-
karmowe (azot, fosfor, potas), a także mapy 
zróżnicowania wilgotności, pH, czy  zwię-
złości (stopnia ugniecenia) gleby. Podobnie 
można określić mapy zróżnicowania plonu 
ziarna, korzeni buraków cukrowych, bulw 
ziemniaka itd. podczas zbioru maszynami 
wyposażonymi w  czujniki miejscowych 
wielkości plonu, ale także w  odbiorniki sy-
gnału satelitarnego do  lokalizacji położenia 
maszyny na polu, w danym momencie. 

Odpowiednie połączenie map glebo-
wych i  map plonów umożliwia opracowa-
nie map aplikacyjnych nawożenia, tj. map 
do zróżnicowanego nawożenia (więcej nawo-
zu w tych miejscach pola, gdzie jest ono mniej 
żyzne, mniej w miejscach bardziej żyznych). 
Takie zmienne w przestrzeni nawożenie po-
zwala zmniejszać zużycie nawozów a  także 
wyrównywać jakościowo plon roślin.

Oczywiście, sporządzenie i przetwarza-
nie map glebowych, plonów i aplikacyjnych 

Sygnał satelitarny odbierany przez anteny (zaznaczone na fot. strzałkami) umożliwiające prace 
agregatu z dokładnością do 2 cm

Wizualizacja zmienności przestrzennej plonu ziarna na polu uprawnym realizowana przy po-
mocy systemu GPS
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możliwe jest tylko z  zastosowaniem odpo-
wiednich programów komputerowych. 

PRECYZYJNY SIEW, ZWALCZANIE 

CHWASTÓW, ZMIENNE NAWOŻENIE

Sygnał satelitarny, umożliwiający dokładne 
określenie chwilowego położenia ciągnika 
lub maszyny na  powierzchni pola, w  połą-
czeniu z  automatycznym systemem stero-
wania ciągnika pozwala wykonywać zabiegi 
agrotechniczne (siew, sadzenie, opryskiwa-
nie, nawożenie) wzdłuż toru jazdy, którego 
boczne odchyłki nie przekraczają 2 cm. Ope-
rator nie musi koncentrować swojej uwagi 
na  kierowaniu ciągnikiem (zastępuje go 
w  tym system automatycznego sterowania- 
w pewnym sensie porównywalny z systemem 
automatycznego naprowadzania samolotu 

na  lotnisko, czy rakiety na  cel), a  wszystkie 
zabiegi agrotechniczne nie powodują uszko-
dzenia roślin uprawnych (koła poruszają się 
dokładnie w międzyrzędziach).

Prowadzenie ciągnika po  ściśle wyzna-
czonym torze w połączeniu z analizą obrazu 
fal elektromagnetycznych (widzialnych lub 
niewidzialnych dla oka) odbitych od  plan-
tacji pozwala precyzyjnie sterować nazwo-
żeniem lub opryskiwaniem roślin. Obraz, 
na którym rośliny rozróżniane są na podsta-
wie barwy, wyglądu morfologicznego (z od-
powiednio umieszczonych na maszynie sen-
sorów fal) po komputerowej analizie on line, 
wykorzystywany jest do różnicowania miej-
scowych dawek nawozowych lub środków 
ochrony roślin. Także tutaj sterowanie pracą 
maszyny (rozsiewaczem nawozów, opryski-
waczem) odbywa się komputerowo.

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM

Sukces (lub porażka) zarządzania działalnością 
produkcyjną zależy od umiejętnego wykorzy-
stania informacji, jakie pozyskuje osoba kie-
rująca danym gospodarstwem. Coraz bardziej 
jest to  biznes (agrobiznes), w  którym reguły 
prowadzenia podobne są  do  biznesu w  prze-
myśle, handlu czy usługach. Jednym ze źródeł 
informacji do  zarządzania gospodarstwem 
są uzyskiwane telemetrycznie parametry pracy 
ciągników, maszyn i kontrola personelu, który 
je obsługuje. Takie parametry eksploatacyjne, 
jak wydajność pracy, zużycie paliwa, czas na-
praw i  przeglądów, stan techniczny, możliwe 
są do uzyskania przy pomocy komputerów po-
kładowych maszyn (board computer) i techniki 
satelitarnej, (która umożliwia, np. określenie 
położenia danej maszyn i  jej operatora w cza-
sie i przestrzeni). Współczesny rolnik musi być 
jednocześnie biologiem, technikiem, handlow-
cem, ale i informatykiem…

BADANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII 

PRODUKCJI I ENERGETYKI

Zastosowania techniki komputerowej (infor-
macyjnej) i techniki satelitarnej są przedmio-
tem studiów na Wydziale oraz prowadzonych 
tu od lat badań. Badania te, zapoczątkowane 
przez profesor Marię Walczykową, pro-
wadzimy w  ramach współpracy z  takimi 
przedsiębiorstwami jak Kombinat Rolny 
w  Kietrzu, TOP Farm w  Głubczycach czy 
z gospodarstwem Państwa Jaroniów w Brze-
zince k. Oświęcimia. Część tych badań finan-
sowana była przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, część na zlecenie zainteresowanych 
przedsiębiorstw. Od kilku lat prowadzimy też 
eksperymenty z zakresu standaryzacji kodów 
informacji, jako wciąż nierozwiązanego w peł-
ni ergonomicznego problemu w systemie ma-
szyna – operator. Posiadamy nowoczesną apa-
raturę, jaka wykorzystywana jest do  badań, 
ale także kształcenia studentów.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Zestaw: ciągnik-siewnik sterowany przy wykorzystaniu systemu AutoTrac (strzałka wskazuje 
fabrycznie montowany odbiornik sygnału satelitarnego)

Schemat zintegrowanego system produkcji roślinnej wykorzystującego technologie satelitarne
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Zmiany w  szkolnictwie wyższym zainicjo-
wane uchwaleniem ustawy z  dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym dają 
uczelniom nowe możliwości działania, 
ale  równocześnie nakładają na  nie nowe 
obowiązki. Ustawodawca zobowiązał Senat 
Uczelni do  uchwalenia regulaminu zarzą-
dzania prawami autorskimi i  prawami po-
krewnymi oraz prawami własności przemy-
słowej oraz zasad komercjalizacji wyników 
badań naukowych i  prac rozwojowych (art. 
86.c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
[Dz.U Nr 164, poz 1365, z późn. zm.]).

REGULAMIN

1 sierpnia 2012 r. w Uniwersytecie Rolni-
czym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
wszedł w życie Regulamin zarządzania pra-
wami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz zasad ko-
mercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych. Regulamin stosuje się w zakre-
sie ochrony praw własności intelektualnej 
do wyników badań naukowych i prac roz-
wojowych prowadzonych w ramach dzia-
łalności statutowej Uczelni lub finansowa-
nych ze środków Uczelni. Jest on konieczny 
do zapewnienia ochrony praw własności 
intelektualnej Uczelni oraz do celowej i ra-
cjonalnej dystrybucji przychodów z tych 
praw i ich komercjalizacji.

Regulamin powstał w  oparciu o  regu-
lacje ustawowe, w  szczególności w  oparciu 
o ustawę o szkolnictwie wyższym oraz ustawę 
o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych. 
Uczelni przysługują więc autorskie prawa 
majątkowe do  utworów stworzonych przez 
jej pracowników w  wyniku wykonywania 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi 
w Uniwersytecie Rolniczym
 

obowiązków ze  stosunku pracy, natomiast 
twórcy utworu przysługują zawsze prawa 
autorskie osobiste (prawo wymieniania jako 
autora, prawo nienaruszalność treści i formy 
utworu, itd.).

POROCEDURA OCHRONY 

I KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ

Oprócz zasad przysługiwania własności in-
telektualnej Regulamin normuje procedu-
rę ochrony danego dobra intelektualnego 
w  Uczelni. Procedurę wszczyna zgłoszenie 
składane do  kierownika jednostki przez 
twórcę. Po rejestracji zgłoszenia i weryfikacji 
merytorycznej zgłoszonych dóbr intelektu-
alnych, kierownik jednostki niezwłocznie 
podejmuje decyzję, czy objąć dane dobro 
intelektualne ochroną. W przypadku pozy-
tywnej oceny dobro intelektualne na  mocy 
decyzji kierownika jednostki, zostaje prze-
kazane dyrektorowi Centrum Transferu 
Technologii. Dalsze czynności w  zakresie 
tego zgłoszenia podejmuje dyrektor CTT. 
Centrum zajmuje się komercjalizacją wyni-
ków badań naukowych i prac rozwojowych.

Komercjalizacja wyników badań na-
ukowych i prac rozwojowych polega na po-
dejmowaniu działań zmierzających do prze-
kształcenia pomysłów lub wyników badań 
naukowych i  prac rozwojowych w  gotowe 
do  wejścia na  rynek innowacyjne technolo-
gie, procesy lub produkty.

Komercjalizacja wyników prac nauko-
wo-badawczych może przybrać formę:
•	 sprzedaży patentu,
•	 sprzedaży licencji,
•	 spółki spin-off,
•	 spółki usługowej.

Korzyści z  komercjalizacji danego do-
bra intelektualnego podlegają podziałowi, 
według zasad:
•	 Uczelnia – 30 proc.
•	 twórca dobra skomercjalizowanego – 

40 proc.
•	 Fundusz Rozwoju Uczelni – 15 proc.
•	 Wydział macierzysty twórcy – 15 proc.

Dzięki powyższym rozwiązaniom 
twórca otrzymuje 40 proc. zysku uzyskane-
go z komercjalizacji wyników jego prac, jest 
to oczywiście tylko mniejsza cześć przycho-
du Uczelni, ale przed wejściem w życie Regu-
laminu twórca nie miał zagwarantowanego 
prawa do udziału w zysku.

OBOWIĄZKI STRON

Regulamin nakłada na kierowników jedno-
stek oraz dyrektora CTT obowiązek pro-
wadzenia rejestru zgłoszonych do nich dóbr 
intelektualnych. Prowadzenie rejestru jest 
konieczne nie tylko dla celów sprawozdaw-
czych na potrzeby instytucji państwowych, 
ale jest również niezbędne do  inwentary-
zacji własności intelektualnej Uniwersyte-
tu. CTT, aby skutecznie komercjalizować 
własność przemysłową, powinno posiadać 
wiedzę o prowadzonych w Uczelni pracach. 
Skuteczna ochrona własności intelektual-
nej wymaga również bardzo często zacho-
wania w  tajemnicy wyników badań, bądź 
to, aby zainicjować proces ochrony w Urzę-
dzie Patentowym, bądź by chronić know-
how. Zgodnie z  Regulaminem pracownik 
Uczelni obowiązany jest, więc zachować 
w  poufności wszelkie informacje o  prowa-
dzonych w  Uczelni pracach badawczych 
i rozwojowych.
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Istotną rolę w  procesie komercjaliza-
cji odgrywa również Rektorska Komisja 
ds.  Własności Intelektualnej, która ma za-
danie m.in. rozstrzyganie sporów w zakresie 
kwalifikacji danego dobra intelektualnego.

W  pierwszym półroczu roku akade-
mickiego 2012/2013 Regulamin został 
przedstawiony przez dyrektora CTT dr. 
inż. Krzysztofa Klęczara na  wszystkich 
Wydziałach Uniwersytetu. Ponadto pra-
cownicy CTT odbyli szereg indywidualnych 
spotkań omawiających Regulamin i  wyja-
śniających prawa i  obowiązki pracowników 
naukowych. CTT pozostaje do  dyspozycji 
naukowców, zarówno tych, którzy przycho-
dzą do Centrum z gotowymi rozwiązaniami 
i chcą je zgłosić do ochrony, jak i tych którzy 
nawiązali kontakt z przedsiębiorcami i chcą 
zawrzeć umowę o  współpracy, umowę kon-
sorcjum w przypadku grantów, czy wreszcie 
chcą zasięgnąć porady w  sprawie własności 
intelektualnej. Centrum jest otwarte na po-
trzeby naukowców UR i  na  współpracę 
z przedsiębiorcami.

Zapraszamy!

Opracowanie: 
mgr Agata Prokop

Centrum Transferu Technologii

Oko w oko 
z małopolskimi innowacjami
Kraków, 3-7 czerwca 2013 r.

W  pierwszych dniach czerwca 2013 r. od-
była się trzecia edycja Małopolskiego Festi-
walu Innowacji. Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia było województwo mało-
polskie, natomiast współorganizatorami 
krakowskie uczelnie wyższe i  działające 
w  ich strukturach centra transferu tech-
nologii, instytuty badawcze, instytucje 
wspierające przedsiębiorczość i  innowacje, 
a  także Urząd Patentowy Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Uczestnicy Festiwalu, którymi głównie 
byli przedsiębiorcy, pracownicy naukowi 
i  studenci, spotykali się na  konferencjach, 
panelach dyskusyjnych, szkoleniach oraz 
warsztatach. Zadaniem Festiwalu było pro-
mowanie transferu technologii, innowacyj-
ności, przedsiębiorczości, a  także przeka-
zanie zainteresowanym konkretnej wiedzy 
w tej dziedzinie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BIZNES

Uniwersytet Rolniczy po  raz trzeci brał 
czynny udział w  organizacji Małopol-
skiego Festiwalu Innowacji. W  tym roku, 
5 czerwca, w Sali Klubowej Wydziału Le-
śnego (al. 29 Listopada 46) zorganizowano 
seminarium tematyczne Przedsiębiorczość 
Akademicka – droga do  własnej kariery. 
Jako prelegenci wystąpili: dr inż. Krzysz-
tof Klęczar – dyrektor Centrum Transfe-
ru Technologii UR, Anna Mroczkowska 
– przedstawiciel Zespołu ds. Projektów 
Innowacyjnych Krajowej Instytucji Wspo-
magającej, Centrum Projektów Europej-
skich, mgr inż. Adelina Kasprzak – repre-
zentująca Preinkubator Przedsiębiorczości 

Akademickiej UR/CTE. W  ramach pre-
lekcji słuchacze przekonali się, że przedsię-
biorczość jest jedną z  najskuteczniejszych 
metod transferu wiedzy do  biznesu oraz 
zapoznali się z  formami wsparcia, jakie 
w  tym zakresie oferuje Uniwersytet Rol-
niczy. Przedstawiono również uwarunko-
wania zakładania i prowadzenia własnego 
przedsiębiorstwa w  postaci spółki spin – 
off. Anna Mroczkowska zaprezentowała 
idee działania KIW, jako instytucji pełnią-
cej funkcję doradczą w zakresie zagadnień 
horyzontalnych związanych ze  specyfiką 
projektów współfinansowanych z  Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KIW 
oprócz wsparcia merytorycznego, pomo-
cy w znalezieniu parterów do współpracy, 
prowadzi również bazę wszystkich realizo-
wanych w kraju projektów innowacyjnych 
i współpracy ponadnarodowej.

Kontynuacją seminarium był panel 
ekspercki z  dziedziny zarządzania pro-
jektami, pozyskiwania funduszy, ochrony 
własności intelektualnej oraz komercja-
lizacji wiedzy Budowanie biznesu na  ba-
zie innowacji. Słuchacze dowiedzieli się 
w jaki sposób pozyskać wsparcie finanso-
we na prace badawczo-rozwojowe ze środ-
ków Unii Europejskiej oraz funduszy 
krajowych. Podczas spotkania, którego 
gościem był Kamil Kipiel – prezes Zarzą-
du Centrum Transferu Technologii Me-
dycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., 
poruszone zostały zagadnienia związane 
z  pojęciem innowacji oraz współpracy 
nauki z  biznesem. Zaproszony ekspert 
na  przykładzie swoich doświadczeń za-
prezentował, jakie korzyści umożliwia 
współpraca nauki z biznesem.



29

w
sp

ół
pr

ac
a 

z g
os

po
da

rk
ą

TARGI INNOWACJI

W  ramach wydarzeń Małopolskiego Fe-
stiwalu Innowacji, 5 czerwca na  Małym 
Rynku w  Krakowie odbyły się Targi In-
nowacji. Podczas nich zaprezentowało się 
59 wystawców, wśród których były uczelnie 
wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz 
firmy z  różnych branż, takich jak: energia 
odnawialna, biotechnologia, informatyka 
czy telekomunikacja. Targom towarzyszyły 
inne zorganizowane imprezy: cykl warsz-
tatowy Innowacje jak na  dłoni, szkolenia 
z  kreatywnego myślenia, pokazy filmów 
TED Talks oraz warsztaty Maker Space, 
prezentacja druku 3D, interaktywnych 
aplikacji, czy technologii motoryzacyj-
nych Delphi w  specjalnie przygotowanych 

samochodach. Wydarzenie to  pokazało 
najistotniejsze małopolskie dokonania 
w  dziedzinie innowacji, rozwoju wysokich 
technologii, zrealizowane proinnowacyjne 
inwestycje, których celem było stworzenie 
podstaw dla rozwoju regionu.

Na tegorocznych Targach, Uniwersytet 
Rolniczy zaprezentował innowację techno-
logiczną polegającą na  modyfikacji procesu 
brykietowania poprzez połączenie brykie-
towania i  peletowania, mającą na  celu ob-
niżenie energochłonności procesu, a  także 
przystosowanie technologii produkcji biopa-
liwa stałego z biomasy zielnej i pofermentu. 
Ekspozycję przygotowali przedstawiciele 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki 
– dr inż. Krzysztof Mudryk oraz dr inż. 
Marek Wróbel.

Wszystkie działania Centrum Transfe-
ru Technologii UR organizowane w ramach 
MFI 2013 miały na celu promowanie postaw 
innowacyjnych i przedsiębiorczych. Pokaza-
ły, iż współpraca środowiska akademickiego/
naukowego z biznesem daje wymierne korzy-
ści. Wydarzenia udowodniły, iż  w  struktu-
rach Uniwersytetu Rolniczego, jak również 
w  społecznościach, do  których skierowane 
były spotkania (studenci, pracownicy nauko-
wi, przedstawiciele środowisk akademickich, 
przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu) 
nadal występuje ogromne zapotrzebowanie 
oraz chęć udziału w tego typu inicjatywach.

Opracowanie: 
mgr inż. Adelina Kasprzak

Centrum Transferu Technologii

Uczestnicy wykładów na UR w czasie Małopolskiego Festiwalu Innowacji
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Spotykamy się w czasie Małopolskich Ta-
rów Innowacji. Jak Pan ocenia poziom pol-
skiej innowacyjności?
Pomimo podejmowanych wielu starań w ska-
li globalnej Polska nie należy do  krajów 
o najwyższych wskaźnikach innowacyjności, 
co potwierdza m.in. Summary Innovation In-
dex. Z tych danych wynika, że plasujemy się 
w grupie krajów, które można określić mianem 
„krajów goniących”, czyli dążących do  uzy-
skania wskaźników innowacyjności przynaj-
mniej na poziomie średniej europejskiej.

Siłą naszej gospodarki musi zostać tzw. 
„inteligentna specjalizacja”, która sprowadzać się 
będzie m.in. do  szukania przewag rynkowych 
przez każdy z regionów odrębnie – każde wo-
jewództwo posiada bowiem obszary, w których 
chce się czuć innowacyjnie. Małopolska w ostat-
nich latach bardzo zwiększyła swój potencjał, 
jednak jeszcze za wcześnie, aby uznać nasz region 
za lidera innowacyjności w Polsce i Europie.

Dokonajmy, zatem analizy SWOT dla 
Małopolski.
Zdecydowanie naszym największym atutem 
jest kapitał ludzki. Z  dumą możemy powie-
dzieć, że  ten właśnie wskaźnik plasuje nas 
wysoko w  rankingach globalnych i  jest jed-
nym z niewielu parametrów oceny innowacyj-
ności regionu, który jest wyższy od  średniej 
europejskiej. Zawdzięczamy to  oczywiście 
ludziom, ale także działalności wielu ośrod-
ków akademickich w  Krakowie i  Małopol-
sce. Szerokie spektrum kształcenia od  nauk 
humanistycznych, przez medyczne, rolnicze, 
po techniczne, decyduje o tak wysokim pozio-
mie atrakcyjności naszego regionu. Niestety 

ten wielki potencjał nie jest jeszcze eksploro-
wany w  sposób umożliwiający zadowalające 
podniesienie efektywności gospodarczej wo-
jewództwa. Dużą bolączką, o której się mówi 
od dobrych kilku lat, jest słaba transmisja wy-
ników prowadzonych badań i  prac rozwojo-
wych na rynek. Wiele do życzenia pozostawia 
m.in. wymiana informacji o ofercie jednostek 
naukowych w  obszarze wyników projektów 
badawczych, technologii, czy specjalistycznej 
wiedzy, a  z  drugiej strony o  możliwościach 
i oczekiwaniach przedsiębiorców. Wielką rolę 
w tym zakresie muszą pełnić proinnowacyjne 
instytucje otoczenia nauki i  biznesu, które 
w polskich warunkach niestety nabywają do-
piero odpowiednich doświadczeń.

Komunikat Ministerstwa Nauki i  Szkol-
nictwa Wyższego z marca 2013 r. informuje, 
że w celu zwiększenia poziomu implemen-
tacji rozwiązań naukowych do  gospodar-
ki, powołany został nowy program Broker 
Innowacji – co to za typ zajęcia?
W  rozumieniu uruchomionego przez 
MNiSW programu, o którym Pan wspomi-
na, broker innowacji to człowiek, który łączy 
sferę nauki ze sferą biznesu. Głównym zada-
niem brokera jest, przy wykorzystaniu do-
stępnych na rynku informacji, szukanie pól 
współpracy łączących potencjał naukowy 
z oczekiwaniami po stronie przedsiębiorstw. 
Oferta naukowców powinna przybierać 
formę swoistego portfolio technologiczne-
go, które oprócz jasnego opisu przedmiotu 
współpracy, wskazywać będzie pozytywne 
jej efekty dla przedsiębiorstwa. Ostatecznie 
miarą sukcesu będzie zawsze doprowadzenie 

do podpisania umowy dotyczącej sprzedaży 
dobra lub jego licencji, czy ewentualnie po-
wołanie konsorcjum dla dalszego wspólnego 
rozwoju inicjatywy. Odrębną ścieżką może 
być decyzja władz jednostki naukowej o kre-
acji spółki zależnej (tzw. spin-off), której rolą 
będzie wdrożenie rynkowe innowacyjnego 
rozwiązania. W  takim przypadku szczegól-
nie ważna będzie kooperacja z  instytucjami 
rynku kapitałowego, tj. funduszami inwesty-
cyjnymi, w  tym tworzonymi przy wsparciu 
PARP – funduszami typu „seed capital”.

Wiele wskazuje, że  w okresie 2014-2020 
pojęcie „broker technologii” będzie mocno 
eksploatowane przez organy rządowe oraz 
samorządowe, których rolą jest wsparcie dla 
tworzenia systemu przyjaznego innowacjom. 
Program Broker Innowacji w  formule zapro-
ponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego ma moim zdaniem dać 

Musimy skuteczniej wykorzystać nasz potencjał 
– wskazuje Kamil Kipiel – prezes Zarządu 
Centrum Transferu Technologii Medycznych 
Park Technologiczny Sp. z o.o.

Kamil Kipiel
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uczelniom możliwość przekonania się, iż  wy-
asygnowanie środków finansowych na  dzia-
łalność dedykowaną transferowi wiedzy i tech-
nologii może okazać się bardzo trafną decyzją, 
która przysporzy w  przyszłości tym podmio-
tom dodatkowych źródeł przychodów, zgodnie 
z pojęciem Uniwersytet III Generacji. 

Plany bardzo ambitne, wydaje się jednak, 
że  do  ich realizacji będzie potrzeby sztab 
ludzi, zwłaszcza, że  jak Pan wspomniał, 
pietą achillesową jest wymiana informacji.
W najbliższym czasie w skali kraju na to sta-
nowisko powołanych będzie 30 osób. To zde-
cydowanie za mało, lecz rozumiem, że  jest 
to dopiero pilotaż tego programu.

Co należy zrobić w najbliższym czasie, aby 
zaktywizować brokerów innowacji?
Brokerem innowacji (technologii) nazywamy 
nie tylko osoby fizyczne, ale także podmio-
ty prawne, jak spółki celowe tworzone przy 
uczelniach, czy centra transferu technologii 
będące najczęściej jednostkami międzywy-
działowymi. Przez ostatnie lata dyspono-
wały one sporymi środkami finansowymi, 
głównie w  ramach funduszy europejskich 
na  działalność edukacyjną, której celem 
było podwyższanie świadomości środowi-
ska akademickiego w  obszarze współpracy 
naukowo-biznesowej, komercjalizacji, czy 
przedsiębiorczości. Było, i jest nadal, to dzia-
łanie niezbędne do  tworzenia skutecznego 
systemu innowacji w  jednostce naukowej, 
m.in. w oparciu o wewnętrzne regulaminy za-
rządzania własnością intelektualną, których 
implementacja jest obowiązkiem w  publicz-
nych uczelniach. Niedobór wiedzy w  tych 
tematach powoduje bowiem brak motywacji 
do działania, a zatem niskie wskaźniki uryn-
kawiania wyników prac badawczych.

Prawidłowym kierunkiem rozwoju 
brokerów innowacji jest przeznaczanie więk-
szych środków finansowych na  działania 
związane z  oceną i  wyceną własności inte-
lektualnej. Mam tu  na  myśli z  jednej strony 
audyt możliwości ochrony prawnej nowator-
skiego rozwiązania (patent, wzór użytkowy 
itp.), ale przede wszystkim analizy rynkowe 

badające potrzebę wdrożenia u potencjalnych 
klientów, przygotowanie modelu biznesowe-
go, czy poszukiwanie interesariuszy (w  tym 
sponsorów). Pytaniem jest skąd instytucja 
typu centrum transferu technologii może 
pozyskać środki finansowe na  procedurę 
„proff of koncept”, zwłaszcza iż  wielu decy-
dentów w jednostkach naukowych nie widzi 
sensu inwestowania w  procesy komercjali-
zacji. Na  całe szczęście w  ostatnim okresie 
zaczęły pojawiać się programy MNiSW oraz 
NCBiR dedykowane usprawnieniu proce-
sów transferu wiedzy i  technologii. Warto 
wspomnieć tu choćby o Spin-Tech, Kreatorze 
Innowacyjności, Patent Plus, czy planowa-
nym Start-Tech. W  ramach wspomnianych 
przedsięwzięć jednostki naukowe oraz proin-
nowacyjne instytucje otoczenia biznesu mogą 
pozyskać środki na przygotowanie fachowych 
biznesplanów, przeprowadzenie badań ryn-
kowych, wypracowanie ścieżek skutecznego 
marketingu, czy promocji portfolio technolo-
gicznego w kraju i zagranicą.

Na  uwagę i  pochwałę zasługuje przy tej 
okazji małopolski program Broker Innowacji, 
w ramach którego implementowany został Pro-
gram Grantowy. Jego celem jest wzmocnienie 
komercjalizacji wyników badań naukowych 
w zakresie technologii strategicznych dla regio-
nu. Ponadto ważnym atutem jest fakt, iż  stu-
denci, doktoranci, pracownicy naukowi lub 
naukowo-dydaktyczni z  Małopolski, którzy 
posiadają koncepcję innowacyjnego przedsię-
wzięcia opartego na  wynikach badań nauko-
wych mogą pozyskać do 50000 PLN dotacji, 
m.in. na opracowanie lub dokończenie modelu 
biznesowego lub biznesplanu, analizę finanso-
wą pod kątem kosztów wdrożenia oraz oszaco-
wania rentowności przedsięwzięcia, uzyskanie 
atestów, certyfikacji, audytu technologicznego, 
czy opracowania strategii rozwoju i  strategii 
marketingowej lub technicznego studium wy-
konalności projektu.

 
Klaster Life Science podejmuje liczne 
działania, aby poprawić pozycję Małopol-
ski na innowacyjnej mapie kraju.
Klaster to  przede wszystkim platforma 
współpracy przedsiębiorstw, jednostek 

naukowych, szpitali oraz instytucji otoczenia 
biznesu w branżach bio-med-farma w Mało-
polsce. Jest to  także nieoceniona formuła 
dla pozytywnie rozumianego lobbingu we 
władzach miasta i regionu za rozwiązaniami 
wspomagającymi innowacyjność w  dziedzi-
nie life science.

Klaster to także konkretne działania jak: 
specjalistyczna oferta technologiczna Mało-
polski, promocja potencjału regionu, koor-
dynacja projektów konsorcyjnych, czy dostęp 
do parku life science.

W ramach Klastra reprezentuję centrum 
transferu technologii utworzone przez Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II - CTTMPT, 
które z sukcesem pełni rolę regionalnego bro-
kera technologii w  branży medycznej. Jest 
to pierwsza w Polsce, powołana w 2007 roku, 
spółka celowa, która od prawie 6 lat utrzymu-
je się wyłącznie z własnej komercyjnej i pro-
jektowej działalności. Jest to, zatem dobry 
przykład do  naśladowania dla podobnych 
podmiotów, które zaczynają być powoływane 
przez jednostki naukowe.

Ile firm udało się założyć dzięki waszej 
aktywności?
Prawie 200 i są to w większości firmy założo-
ne w branżach kluczowych dla rozwoju Ma-
łopolski wskazanych w Regionalnej Strategii 
Innowacji. Tylko w ramach projektu SPIN - 
Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec, który 
właśnie wchodzi w końcową fazę, udało się 
uruchomić 12 przedsiębiorstw (ok. połowa 
to spółki z o.o.) założonych przez pracowni-
ków naukowych. Niektóre z  tych firm sku-
tecznie ubiegają się o wsparcie inwestycyjne 
w ramach funduszy kapitałowych.

Najważniejszym elementem sukcesu była 
praca „case by case”, tj. każdy z uczestników 
wsparcia mógł liczyć na indywidualne trakto-
wanie, pomoc w wypracowaniu biznesplanu, 
analizie rynku i płynności kapitałowej, a tak-
że asystę przy samej rejestracji. Dodatkowo 
staramy się obejmować naszych beneficjentów 
formą coachingu także w pierwszych miesią-
cach działalności rynkowej.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski
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Projekt Zastosowanie biomasy do  wytwa-
rzania polimerowych materiałów przyja-
znych środowisku realizowany jest w ramach 
działania Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka od  2011 roku. Do  jego 
wykonania powołano Konsorcjum Nauko-
we, zaś koordynatorem jest Politechnika 
Łódzka. W  skład Konsorcjum wchodzi: 
Instytut Biopolimerów i  Włókien Che-
micznych, Centrum Badań Molekularnych 
i  Makromolekularnych PAN, Główny In-
stytut Górnictwa oraz Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie jako ważny partner.

Podstawowym celem projektu jest opraco-
wanie szeregu technologii otrzymywania poli-
merowych materiałów włókienniczych i  kom-
pozytowych w  oparciu o  surowce pochodzące 
z  przetwórstwa różnych rodzajów biomasy ro-
ślinnej, metodami biotechnologicznymi, wyko-
rzystującymi wyspecjalizowane preparaty enzy-
matyczne bądź hodowle mikroorganizmów.

Biomasa surowcem innowacyjnych 
materiałów i produktów dla rolnictwa, 
medycyny i przemysłu
Uniejów, 13-16 lutego 2013 r. 

W  dniach 13-16 lutego 2013 r. 
w  Uniejowie koło Łodzi odbyła się kon-
ferencja sprawozdawcza z realizacji zadań 
badawczych projektu. Uniwersytet Rol-
niczy w  Krakowie reprezentował 10 oso-
bowy zespół pracowników naukowych, 
któremu przewodniczył koordynator z ra-
mienia Uniwersytetu Rolniczego – prof. 
dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk oraz 
mgr inż. Cecylia Ciepła – z sekretariatu 
projektu i  mgr Piotr Galon z  Biura Pro-
gramów Europejskich, odpowiedzialni za 
stronę formalno-finansową projektu.

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

W  czasie konferencji referaty dotyczące 
spraw rolniczych wygłosili:

prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz 
– Katedra Mikrobiologii, Dobór metod 
i  warunków wstępnego przygotowania su-

rowców roślinnych do  wybranych procesów 
biotechnologicznych,

dr inż. Andrzej Oleksy – Zakład 
Szczegółowej Uprawy Roślin, Dobór 
i  analiza surowców roślinnych; Technolo-
gia uprawy wybranych roślin oraz wykorzy-
stanie materiałów polimerowych dla celów 
agrotechnicznych i w ochronie środowiska,

dr inż. Jerzy Wieczorek i dr inż. To-
masz Czech – Katedra Chemii Rolnej i Śro-
dowiskowej, Ocena praktycznego zastosowa-
nia wytworzonych produktów; Określenie 
tempa mineralizacji uzyskanych w  wyniku 
kompostowania materiałów organicznych; 
Określenie reakcji różnych gatunków roślin 
na zastosowane nawożenie uzyskanymi mate-
riałami oraz ich wpływ na wybrane właściwo-
ści nawożonych gleb i podłoży modelowych,

dr inż. Piotr Kacorzyk – Zakład Łą-
karstwa, Wykorzystanie folii i agrowłókni-
ny biodegradowalnej w rolnictwie,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji
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dr hab. Ewa Capecka i dr Aneta Gra-
bowska – Katedra Roślin Warzywnych 
i Zielarskich, Wstępna ocena efektów zasto-
sowania włóknin z polimerów biodegrado-
walnych w uprawie roślin warzywnych.

Z  dużym uznaniem i  zainteresowa-
niem przyjęto przedstawione wyniki 
dotychczasowych badań realizowanych 
przez Uniwersytet Rolniczy w  Krako-
wie. Naukowcy biorący udział w progra-
mie korzystając z surowców odpadowych 
takich jak m.in.: ziemniaki, buraki cu-
krowe, ziarno zbóż i  kukurydzy, baweł-
na, części naciowe marchwi czy słomy: 
lnianej i  rzepakowej, opracowali różne 
warianty otrzymania nanowłókien celu-
lozowych. Biomasa „wysoko celulozowa” 
ulega obróbce metodami enzymatycz-
nymi i  fizyko-chemicznymi. Jednym 
z  nowatorskich narzędzi jest preparat 
multienzymowy otrzymywany z  pleśni 
Aspergillus niger pozwalający uzyskać 
nanowłókna celulozowe. Różnią się 
one od  zwykłych włókien celulozowych 
specjalnymi właściwościami. Są  znacz-
nie cieńsze, a  w  przekroju osiągają roz-
miary mikro- czy nanometrów. Te  osią-
gnięcia biotechnologiczne umożliwiają 

przetworzenie ich na  innowacyjne ma-
teriały kompozytowe, tj. takie materia-
ły, które będą zawierały np. nanowłókna 
i  polimery, np. biodegradowalne polie-
stry, polikwas mlekowy (PLA) oraz sze-
reg innych substancji modyfikujących.

Z  otrzymanych materiałów włók-
nistych powstają włókniny specjalnego 
użytku np. włókniny filtracyjne oraz 
agrowłókniny – tzw. maty włókninowe – 
służące do  umacniania poboczy. Wytwo-
rzone są  już wstępne partie agrowłóknin 
służących do  ściółkowania upraw lub ich 
osłaniania przed przymrozkami.

Wielkim sukcesem jest fakt, że mate-
riały te są  to  biodegradowalne, a  badania 
nad procesami ich starzenia się i kontrolo-
wanej degradacji, czy określenie warunku 
ich recyklingu są kontynuowane i stanowią 
bardzo ważny element projektu, za który 
odpowiedzialny jest zespół pracowników 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

AKTUALNE BADANIA

Aktualnie w  Uniwersytecie Rolniczym 
w  Krakowie trwają doświadczenia la-
boratoryjne i  polowe nad określeniem 

stopnia degradacji folii i włóknin w czasie 
sezonów uprawnych. Wykazano, że mate-
riały te  ulegają rozpadowi pod wpływem 
promieniowania słonecznego, tlenu czy 
na  skutek aktywności mikroorganizmów. 
Ulegają one mineralizacji do  produktów 
nieszkodliwych, tj. CO2, wody i  substan-
cji organicznej, a więc nie zanieczyszczają 
środowiska. Pewien niepokój mogą budzić 
pozostałości metali ciężkich w glebie, po-
nieważ niektóre z  nich wchodzą w  skład 
katalizatorów w  procesie tworzenia folii. 
Związki wykorzystywane do  produkcji 
materiałów biodegradowalnych to  wystę-
pujące powszechnie w  roślinach substan-
cje wielkocząsteczkowe, tj. polisacharydy 
(skrobia, celuloza, pektyny) oraz poliestry 
czy białka.

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe 
w  tym zakresie pozwalają przypuszczać, 
że biodegradowalne polimery będą wkrót-
ce szeroko wykorzystywane w  rolnictwie 
dzięki znaczącym postępom w  opra-
cowaniu innowacyjnych technologii 
i zastosowań.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Libik



34

W Kazimierzu Dolnym odbyła się XVI konfe-
rencja naukowa pod auspicjami Komitetu Tech-
niki Rolniczej PAN, Polskiego Towarzystwa 
Inżynierii Rolniczej i  Polskiego Towarzystwa 
Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospo-
darce Leśnej i Żywnościowej (POLSITA). Kon-
ferencja ta od lat organizowana jest przemiennie 
przez ośrodek poznański (Instytut Inżynierii 
Biosystemów), ośrodek lubelski (Katedra Pod-
staw Techniki) i  ośrodek krakowski (Instytut 
Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i  Procesów 
Produkcyjnych i  Instytut Inżynierii Rolniczej 
i  Informatyki). Podstawowe problemy nauko-
we prezentowane podczas konferencji dotyczą 
zastosowań systemów informacyjnych w  inży-
nierii rolniczej.

HARDWARE

Komputery osobiste (PC), tablety, smartfony, 
telefony komórkowe razem z komputerami po-
kładowymi (board computer) to  podstawowe 
narzędzia pracy współczesnego inżyniera rol-
nictwa. Oprócz wiedzy z zakresu techniki, bio-
logii i ekonomii musi on posiadać umiejętności 
obsługi tych narzędzi – jako warunek sukcesu 
(lub porażki) prowadzonej działalności. Prze-
wodowa lub bezprzewodowa łączność z sensora-
mi rozmieszczonymi na ciągnikach i maszynach 
rolniczych, zwierzętach (transpondery), prze-
chowalniach płodów, kooperujących przedsię-
biorstwach, a także satelitami nad Ziemią (GPS) 
pozwala pozyskiwać i przetwarzać różnorodne 
informacje niezbędne do podejmowania decyzji. 
Obsługa tych, niekiedy niezwykle skompliko-
wanych, systemów informacyjnych jest zarówno 
problemem naukowym jak i utylitarnym.

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Zastosowanie Technologii Informacyjnych 
w Rolnictwie”
Kazimierz Dolny, 15-16 kwietnia 2013 r.

SOFTWARE

Ilość programów użytkowych dostępnych 
na  rynku (także w  Internecie) i  ułatwiają-
cych prowadzenie gospodarstwa rolnego jest 
tak duża, że trudno ją precyzyjnie określić. 
Wiele z tych programów zostało opracowa-
nych w  uczelniach rolniczych (np.  na  Wy-
dziale Inżynierii Produkcji i  Energetyki 
program BIOB-Kalkulator służący do  ob-
liczeń nakładów energetycznych i  kosztów 
produkcji biomasy i  biopaliw do  celów 
grzewczych).

Coraz częściej problemem nie jest już 
napisanie programu komputerowego w jed-
nym z  licznych języków programowania, 
lecz jego promocja i sprzedaż rynkowa. Nie-
które z referatów konferencyjnych wskazu-
ją, że  w  kosztach wytworzenia programu 
komputerowego jest tylko 10-procentowy 
udział (koszty pracy) informatyka-progra-
misty, a 90 proc. to koszty modyfikacji, pro-
mocji i nadzoru (serwisu) programów.

Coraz to  nowsze technologie infor-
macyjne służą też do  wykorzystania pro-
gramów komputerowych (ostatnio np. 
wirtualne serwery) także w  rolnictwie. 
Przewidywanie inwazji szkodników, roz-
przestrzenianie się chorób roślin, plonu 
roślin, stanu zdrowia zwierząt to przykłady 
zastosowań programów komputerowych 
w gospodarstwie rolnym.

OTWARTE PROBLEMY

Technologie informacyjne niosą także 
nowe problemy, których rozwiązanie jest 

wyzwaniem dla ich twórców i  użytkowni-
ków. Jednym z  nich jest standaryzacja pro-
cedur obsługi (hardweru i softweru). Różno-
rodność oznaczeń (symboli), rozmieszenie 
(na  klawiaturze lub ciekłokrystalicznych 
wyświetlaczach) jest tak duża, że  niekiedy 
operator staje bezradny wobec zupełnie nie-
zrozumiałego sygnału z komputera pokłado-
wego. Każdy, kto wymieniał telefon komór-
kowy na nowy model, wie o co chodzi.

Innym problemem jest dostęp do  nie-
mal wszystkich informacji dotyczących 
przedsiębiorstwa (gospodarstwa) osób 
postronnych. Niektóre z  informacji warto 
by chronić, np. z  uwagi na  konkurentów 
w prowadzonej działalności, lecz jest to nie-
zwykle trudne. Jeden z  uczestników kon-
ferencji przedstawił nam zestaw wszelkich 
połączeń internetowych (także z bankami), 
jakie podczas konferencji inni uczestnicy 
wykonywali nieświadomi, że mogą być tak 
śledzeni… Jak chronić, zatem informacje 
przed ich kradzieżą lub zdobywaniem ich 
przez niepożądane osoby? Jest to  coraz 
trudniejsze.

Jeszcze inny problem to  specyficzny 
język informatyków (pełen zwłaszcza an-
gielskojęzycznych wtrąceń), który coraz 
bardziej staje się tylko dla nich zrozumiały. 
Użytkownicy systemów spoza informatyki, 
z coraz większym trudem rozumieją termi-
nologię informatyczną.

Kolejna konferencja POLSITY prze-
widywana jest na wiosnę przyszłego roku. 

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
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Tradycyjnie od  11 lat, Ogólnouczelniana 
Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
odbywa się w Centrum Kongresowym UR. 
Uczestniczyli w  niej studenci, którzy byli 
laureatami sesji wydziałowych, względnie 
zostali wytypowani przez wydział do repre-
zentowania danego koła naukowego w kon-
kursie na poziomie Uczelni.

W  konkursie wzięło udział 13 kół 
naukowych, z  których każde mogło zgło-
sić do  konkursu 2 referaty oraz 2 postery. 
W trakcie sesji zostało wygłoszonych 26 re-
feratów przygotowanych przez 44 autorów, 
a w „sesji posterowej” zaprezentowano 23 po-
stery autorstwa 41 osób. Studenci prezento-
wali wyniki badań prowadzonych w ramach 
działalności kół naukowych. Oceniało je jury 
w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. 
inż. Andrzej Misztal, członkowie: dr inż. 
Robert Witkowicz, dr hab. inż. Hanna 
Stępniewska, dr hab. inż. Sławomir Kor-
naś, dr hab. inż. Iwona Domagała-Świąt-
kiewicz, dr hab. inż. Sławomir Francik,  
dr n.med. Ewa Piątkowska, dr inż. Agniesz-
ka Galus-Barchan, dr inż. Marta Szostak.

Gości i  uczestników przywitała  
dr hab. inż. Renata Wojciechowska – 
pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych, 
a następnie dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycz-
nych i Studenckich dokonał otwarcia sesji, 
życząc wszystkim uczestnikom sukcesów 
i zwycięstwa w konkursie.

Ważnym elementem otwarcia tego-
rocznej Sesji, w  związku z  60-leciem UR, 
było przedstawienie przez dr hab. inż. Re-
natę Wojciechowską Historii kół nauko-
wych w naszej Uczelni. Było miło popatrzeć 

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych 
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 23-24 maja 2013 

na stare fotografie, powspominać i posłuchać 
na temat początków działalności kół nauko-
wych na poszczególnych wydziałach.

NAUKA I PASJA

Pierwszy dzień Sesji prowadził opiekun Koła 
Naukowego Leśników – dr inż. Wojciech 
Różański, natomiast w  drugim dniu zada-
nie to powierzono opiekunowi Koła Nauko-
wego Technologów Żywności – prof. dr. 
hab. inż. Władysławowi Migdałowi.

W  pierwszym dniu zaprezentowało się 
7 kół naukowych z  14 referatami. Były one 
bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, 
a  swobodny sposób prezentacji mógł budzić 
podziw wszystkich osób na sali. Wygłaszane re-
feraty obejmowały tematykę gospodarki prze-
strzennej i tematykę geodezyjną, a  dotyczyły 
m.in.: pomiarów satelitarnych szczytów Gór 
Krymskich, inżynierii produkcji i  energetyki, 

architektury krajobrazu, błoń krakowskich 
oraz koncepcji ciągu komunikacyjnego ulic 
Krupniczej, Dolnych Młynów i Czystej. Z du-
żym zainteresowaniem wysłuchano także refe-
ratów KN Ogrodników traktujących o  skut-
kach zatrucia metalami ciężkimi wodnych 
roślin owadożernych oraz o wpływie obróbki 
termicznej na zawartość azotanów w bulwach 
ziemniaka. U wielu referentów widoczna była 
wielka pasja i oddanie w podjętych badaniach. 
Świadczyły o tym ciekawe dyskusje i zadawane 
pytania po  wygłoszonych referatach z  udzia-
łem jury i obecnych na sali.

Bardzo ważnym elementem jest zawsze 
sesja posterowa, w  czasie, której studenci 
w  2-minutowych wystąpieniach prezentują 
swój referat w  formie posteru. Członkowie 
jury oglądali, zadawali pytania. Postery były 
bardzo profesjonalnie przygotowane i  były 
pięknym ozdobnikiem holu w  Centrum 
Kongresowym.

Z dużym zainteresowaniem słuchano wszystkich referatów i prezentacji
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Miłym przerywnikiem konferencji słu-
żącym zacieśnianiu wspólnych więzów były 
przerwy kawowe i obiady, a  także plenero-
wa impreza integracyjna przy grillu i  mu-
zyce biesiadnej w  Mydlnikach na  terenie 
Wydziału Inżynierii Produkcji i  Energety-
ki. W spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. 
Dydaktycznych i  Studenckich, pełnomoc-
nik Rektora ds. Kół Naukowych, dziekani 
i opiekunowie kół naukowych oraz oczywi-
ście rozbawieni studenci.

W OCZEKIWANIU NA WYNIKI

Drugi dzień Sesji rozpoczęli studenci 
Koła Naukowego Technologów Żywności 
tematyką Wsparcia chemioterapii antyno-
wotworowej przez bioaktywne związki 
zawarte w  żywności, następnie wystąpili 
biotechnolodzy, biolodzy, zootechnicy, 
rybacy, a  zakończyli leśnicy referatem 
na  temat szaty roślinnej w  górach Cha-
mar-Daban (Syberia).

W piątek po południu wszyscy oczeki-
waliśmy na wyniki jury, które przyznało na-
stępujące nagrody i wyróżnienia:

W sesji referatowej: 
I miejsce Jakub Goczał, Michał Brzeski (WL)
II miejsce Marta Batożyna (WHiBZ)
II miejsce Joanna Szymanowicz, 
Daria Danecka (WHiBZ)

Wyróżnienia: 
1. Katarzyna Pernak  

(Architektura Krajobrazu – SM)
2. Krzysztof Łukowicz (WO)
3. Katarzyna Stromczyńska (WO)
4. Dorota Zubel (WTŻ)
5. Anna Frączek (WTŻ)
6. Tomasz Przepióra  

(Biotechnologia – SM)
7. Krzysztof Roszak (WHiBZ)
8. Antoni Zięba, Ewa Siedlarczyk, 

Marek Raniszewski (WL)
9. Rafał Janosz (WIPiE) – extra wyróżnienie

W sesji posterowej: 
I  miejsce Katarzyna Stelmach, Wojciech 
Kocjan (Biotechnologia – SM)

Wyróżnienia: 
1. Maria Nawieśniak (WIŚiG)
2. Katarzyna Kluz (WTŻ) 
3. Katarzyna Masajada (Biotechnologia – SM)

Dyplomy uczestnictwa, dyplomy dla 
laureatów oraz nagrody książkowe wręczył 
uczestnikom dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich.

Ogólnouczelniana Sesja Kół Nauko-
wych 2013 przeszła do  historii jako udana, 
a dla uczestników pełna przeżyć naukowych 
i  towarzyskich. Będziemy mieli co wspomi-
nać, a dzięki setkom zdjęć przeżywać jeszcze 
raz w oczekiwaniu na następną Sesję, praw-
dopodobnie międzynarodową.

Opracowanie: Anna Szczerbowska
Dział Nauczania

Sesja posterowa
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W  tym roku konferencja z  cyklu Infrastruk-
tura i  środowisko odbyła się już po  raz dwu-
dziesty. Tradycyjnie, w  trakcie spotkania 
poruszano tematykę związaną z  obiektami 
i  urządzeniami infrastrukturalnymi, organi-
zacją gospodarki wodno-ściekowej, właści-
wym zagospodarowaniem i zrównoważonym 
rozwojem obszarów wiejskich.

W imieniu organizatorów, gości powitał 
prof. dr hab. Jerzy Gruszczyński. Konfe-
rencję oficjalnie otworzył prof. dr hab. inż. 
Sławomir Kurpaska – dziekan Wydziału In-
żynierii Produkcji i Energetyki, życząc uczest-
nikom owocnych obrad. Z okazji Jubileuszu, 
do  wygłoszenia referatów w  sesji plenarnej 
poproszono specjalnie zaproszonych gości:  
prof. dr. hab. dr hc multi Rudolfa Michał-
ka, który był współorganizatorem pierwszych 
konferencji, prof. dr. hab. inż. Zenona  
Pijanowskiego oraz Marka Gabzdyla – wój-
ta gminy Raciechowice. Dbając o praktyczny 
wymiar konferencji, w  sesji plenarnej swoje 
wystąpienie miał również Stefan Sawicki – 
zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. 

Prezentowane referaty podzielono na   
7 sesji tematycznych poświęconych kolejno: 
gospodarce wodnej, energetyce i  ochronie 
przyrody, zagospodarowaniu przestrzenne-
mu, gospodarce wodno-ściekowej, zrówno-
ważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. 
Łącznie przedstawiono 33 referaty naukowe.

W  konferencji wzięło udział 60 osób, 
w tym 2 zaprzyjaźnionych gości z Czech Uni-
versity of Life Sciences in Prague. W  gronie 
uczestników konferencji byli reprezentanci 
15 ośrodków naukowych w  Polsce, a  także 
przedstawiciele jednostek samorządowych – 
gmin Raciechowice i Słomniki.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa 
„Infrastruktura i środowisko”
Dobczyce, 10-12 czerwca 2013 r.

Tradycyjnie, w  programie konferencji 
zamieszczono także wyjazd studyjny do gmi-
ny Raciechowice. Mimo wyjątkowo nieprzy-
chylnej aury odwiedziliśmy obiekt spółdzielni 
socjalnej w miejscowości Kwapinka.

Prezentowane w takcie konferencji opra-
cowania naukowe opublikowano w  nume-
rach 1/II i  2/II czasopisma Infrastruktura 
i  Ekologia Terenów Wiejskich. Anglojęzycz-
ne referaty ukażą się po  wakacjach. Gorąco 

Powitanie uczestników konferencji przez prof. dr hab. Jerzego Gruszczyńskiego

Uczestnicy sesji referatowej

zachęcam do  lektury. Wszystkie publikacje 
dostępne są  na  stornie internetowej czasopisma  
www.infraeco.pl

W  imieniu organizatorów dziękuję 
wszystkim gościom za uczestnictwo w konfe-
rencji i wspaniałą atmosferę.

Opracowanie: 
dr inż. Anna Krakowiak-Bal

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
zdjęcia: Mateusz Malinowski
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Kolejne, XXII sympozjum odbyło się pod 
patronatem wybitnych osobistości życia 
naukowego w  Polsce, na  czele z  profesor 
Barbarą Kudrycką – ministrem nauki 
i  szkolnictwa wyższego. Pomysłodawcą 
i  głównym inspiratorem tego przedsięwzię-
cia jest prof. dr hab. Henryk Lach, organi-
zujący najpierw to sympozjum w Uniwersy-
tecie Pedagogicznym, a  przez ostatnie 6 lat 
w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej 
w  Krakowie. Katedra Fizjologii i  Endokry-
nologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie jest współorganizatorem tego 
naukowego wydarzenia od  20 lat, uczest-
nicząc w  komitetach: honorowym i  nauko-
wym. Przez 3 lata sympozjum odbywało się 
w  Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. 

Spotkanie to  jest wyjątkowym forum 
dyskusyjnym dla młodych i doświadczonych 
naukowców ze wszystkich krajowych ośrod-
ków akademickich i  naukowych. Ponadto, 

XXII International Symposium of the Polish 
Network of Molecular and Cellular Biology 
Kraków, 14-15 czerwca 2013 r.

w każdym roku, przyjeżdżają naukowcy z za-
granicy, poszerzając grono stałych uczestni-
ków, których można określić, jako przyjaciół 
i  gorących zwolenników „Lachozjan”. At-
mosferę sympozjum najlepiej obrazują zapre-
zentowane zdjęcia.

Formuła spotkania jest niezmienna 
od lat – cztery sesje plenarne, na których wy-
głaszane są  20-25 minutowe wykłady, oraz 
sesje plakatowe, mogące zachwycić nie tylko 
nauczyciela, ale przede wszystkim plastyka. 
Językiem wykładów, treści plakatów oraz 
streszczeń wydanych w  specjalnym tomie 
jest angielski. W  tym roku sesje plenarne 
poświęcone zostały problematyce fizjologii 
bólu, z  interesującym wykładem Pain and 
placebo, depresji Endogenous opioid peptides 
as antidepressant, mikrobiologii przewodu 
pokarmowego Gut microbiota and meta-
bolic disorders, roli cynku The role of zinc in 
inflammatory diseases. W trzech sesjach pla-
katowych wystawiono i  przedyskutowano 
141 doniesień naukowych o różnorodnej te-
matyce, począwszy od Melanoma cell culture 
density influences protein expression and gly-
cosylation, przez Astrocytes as a  novel model 
of type III diabetes in central nervous system, 
po  Is QRFP peptide involved in regulation 
of adrenocortical cell proliferation? Dyskusje 
prowadzone były dociekliwie, ale życzli-
wie, wymieniano poglądy, czasem szalone, 

konfrontowano klasyczną biologię z  nowo-
czesnymi teoriami, doświadczeni naukowcy 
byli zmuszeni do  tłumaczenia się ze  swoich 
wyników przed studentami i doktorantami. 

Przez ostatnie 20 lat, przy pożegnaniu 
wygłaszamy sentencję – „do  zobaczenia 
w czerwcu za rok”. Nikt się nie zastanawia, 
że nie będzie mógł, bo będą inne plany. Nie 
ma innych planów jak „Lachozja” w czerwcu 
i oby tak zostało….

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Krystyna Pierzchała-Koziec

zdjęcia: Archiwum Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie



39

ko
nf

er
en

cj
e

Już kolejny raz w Uniwersytecie Rolniczym 
w  Krakowie odbyła się międzynarodowa 
konferencja X Young Scientists Meeting: 
„Physiology and Biochemistry in Animal 
Nutrition” organizowana przez Katedrę 
Żywienia Zwierząt i  Paszoznawstwa Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie, Insty-
tut Fizjologii i  Żywienia Zwierząt im. Jana 
Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk 
w  Jabłonnie oraz Komitet Nauk Zootech-
nicznych PAN w  Olsztynie. Patronat ho-
norowy nad konferencją objęli prof. Teresa 
Żebrowska – inicjatorka spotkań młodych 
badaczy w  dziedzinie fizjologii i  biochemii 
w żywieniu zwierząt, prof. dr hab. inż. Cze-
sław Klocek – dziekan Wydziału Hodowli 
i Biologii Zwierząt, prof. Jan Jankowski – 
przewodniczący KNZ PAN, prof. Tomasz 
Misztal – dyrektor Instytutu Fizjologii 
i Żywienia Zwierząt  im. Jana Kielanowskie-
go PAN w  Jabłonnie, prof. Jacek Skomiał 
– zastępca dyrektora do  spraw naukowych 
Instytutu Fiziologii i  Żywienia Zwierząt 
im. Jana Kielanowskiego PAN w  Jabłonnie 
przewodniczący Komisji Żywienia Zwierząt 
KNZ PAN, prof. dr hab. inż. Zygmunt M. 
Kowalski – kierownik Katedry Żywienia 
Zwierząt i Paszoznawstwa.

X Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy 
„Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”
Kraków, 13-14 czerwca 2013 r.

Pierwszą sesję Nutrition of monoga-
strics rozpoczął wykład prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Sechmana z UR - Role of thyroid 
hormones in avian reproduction. W  czasie 
przerwy kawowej w  hallu budynku Wy-
działu Ogrodniczego odbyła się sesja poste-
rowa. Drugą sesję Nutrition of ruminants 
zainaugurował wykład prof. Haralda Ham-
mona z Leibnitz Institute for Farm Animal 
Biology-FBN w  Dummerstorfie w  Niemc-
zech: Glucose metabolism in neonatal calves 
and dairy cows: metabolic adaptations to over-
come crucial physiological situations. Po  za-
kończeniu obrad odbyła się uroczysta kolacja 
w Klubie Akademickim „ARKA”. 

Drugiego dnia konferencji miała miejsce 
trzecia i  ostatnia sesja Regulatory mechani-
sms, która rozpoczęła się wykładem prof. Ta-
deusza Stefaniaka z Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu: Development of the 
immune system during the pre-and-postnatal 

period. Po  tej części nastąpiło podsumo-
wanie wszystkich sesji, którego dokonała  
dr Olga Lasek. W kategorii najlepsza prezen-
tacja pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Ziel-
niok, a  drugie Hanna Kosińska, natomiast 
w kategorii najlepszy plakat pierwsze miejsce 
Katarzyna Bukowska, a drugie Anna Bud-
ny. Następnie odbyło się wręczenie nagród 
książkowych i zakończenie obrad.

Opracowanie: mgr inż. Arkadiusz Szałata,
zdjęcia: Łukasz Staśkiewicz

Drugi dzień konferencji

Prezentacja doniesienia podczas sesji 
„Regulatory mechanisms” 

Na pierwszym planie prof. Harald Hammon 
i prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski
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Wydział Hodowli i  Biologii Zwierząt go-
ścił pracowników świata nauki i  praktyki 
uczestniczących w  Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej Innowacyjność badań 
w naukach o zwierzętach. Konferencja miała 
charakter szczególny gdyż towarzyszyły jej 
obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału oraz 
podsumowanie dorobku naukowo-dydak-
tycznego profesorów-jubilatów w  osobach: 
prof. dr. hab. lek. wet. Kazimierza Kosi-
niaka-Kamysza, prof. dr. hab. inż. Fran-
ciszka Borowca, prof. dr hab. inż. Marii 
Kulisy oraz prof. dr. hab. lek. wet. Adama 
Okólskiego. 

Podniosły charakter konferencji 
uświetniły wykłady uznanych na arenie mię-
dzynarodowej pracowników nauki. Wagę 
wydarzenia podkreśliło także objęcie konfe-
rencji patronatem honorowym przez Barba-
rę Kudrycką – minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, Stanisława Kalembę – ministra 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach”
Kraków, 20-21 czerwca 2013 r.

rolnictwa i rozwoju wsi, Marka Sowę – mar-
szałka województwa małopolskiego, Jac-
ka Majchrowskiego – prezydenta Miasta 

Krakowa oraz prof. dr. hab. inż. Włodzi-
mierza Sady – Rektora Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie. Patronat medialnym 
objęły wydawnictwa branżowe, miesięczniki 
Top Agrar Polska, Hodowla i Chów Bydła, 
Hodowca i  Jeździec oraz kwartalnik Koń 
Polski. W  konferencji uczestniczyło 230 
osób, w  tym goście z  zaprzyjaźnionych jed-
nostek z  zagranicy, między innymi z: Uni-
versity of Georgia (USA), INRA (Francja), 
Cryozootech Sonchamp (Francja), Sumy 
National Agrarian University (Ukraina), 
Belarus State Agricultural University (Bia-
łoruś) i Institute of Animal Biology NAAS 
(Ukraina).

OBCHODY JUBILEUSZU

Konferencję rozpoczęto obchodami Jubi-
leuszu 60-lecia Wydziału Hodowli i  Bio-
logii Zwierząt. Referat podsumowujący 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Profesorowie – Jubilaci (od lewej) prof. dr hab. inż. Franciszek Borowiec, prof. dr hab. inż. Maria Kulisa, 
prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz oraz prof. dr hab. lek. wet. Adam Okólski
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dotychczasowe przemiany strukturalno-or-
ganizacyjne Wydziału oraz jego osiągnięcia 
naukowo-dydaktyczne wygłosił prof. dr 
hab. inż. Czesław Klocek, dziekan Wy-
działu. Na  jego ręce gratulacje z  okazji ob-
chodzonego Jubileuszu złożył prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwer-
sytetu w  Krakowie oraz liczne delegacje 
przedstawicieli krajowych i  zagranicznych 
ośrodków naukowych, naukowo-dydaktycz-
nych i  samorządowych. W  imieniu dzieka-
nów wydziałów Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie głos zabrał prof. dr hab. inż. 
Stanisław Orzeł, dziekan Wydziału Leśne-
go. W  formie listów gratulacyjnych swoje 
gratulacje i życzenia przekazały osoby, które 
objęły konferencję patronatem honorowym.

W dalszej części uroczystości uczestnicy 
konferencji mieli możliwość zapoznania się 
z  sylwetkami i  dorobkiem naukowo-dydak-
tycznym profesorów – Jubilatów. Uwieńcze-
niem dotychczasowej ich pracy zawodowej 
było uroczyste wręczenie Jubilatom odznak 
honorowych „Zasłużony dla Wydziału Ho-
dowli i  Biologii Zwierząt”. Swoje gratulacje 
i  podziękowania złożył także Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie. Doro-
bek naukowo-dydaktyczny i  organizacyjny 
Jubilatów spotkał się z  uznaniem także 
przedstawicieli innych wydziałów Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie, krajowych 
i  zagranicznych jednostek naukowo-dydak-
tycznych, instytutów badawczych, związków 
branżowych oraz hodowców-praktyków.

KONFERENCJA NAUKOWA

Część naukową konferencji otworzył referat 
plenarny prof. dr. hab. Jarosława Horbań-
czuka, dyrektora Instytutu Hodowli i  Ge-
netyki Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Innowa-
cyjność badań w obszarze nauk o zwierzętach. 
Autor w  syntetyczny i  bardzo interesujący 
sposób podkreślił potrzebę umacniania 
pozycji nauk zootechnicznych w  obszarze 
nauk rolniczych, a  także przybliżył założe-
nia polityki Unii Europejskiej w  zakresie 
finansowania nauki oraz strategii jej rozwoju 
na  najbliższe lata. Podkreślił także dążenie 

Wspólnoty Europejskiej do  zwiększenia 
transferu technologii z  jednostek nauko-
wych do przedsiębiorstw. 

Zagadnienia dotyczące znaczenia szero-
ko pojętego transferu technologii ze  świata 
nauki do świata biznesu były kontynuowane 
i omawiane przez prof. Ignacego Misztala 
(University of Georgia, USA). W  otwiera-
jącym drugi dzień konferencji wykładzie 
plenarnym Hodowla zwierząt w  obliczu 
zmian klimatycznych i  rewolucji genomowej 
– wyzwania akademickie i  komercyjne pro-
fesor Misztal podkreślił rolę świata nauki 
w  ciągłej walidacji rozwiązań wdrażanych 
do praktyki rolniczej. 

W  trakcie konferencji wygłoszono 
25  doniesień naukowych i  referatów, które 
uczestnicy mogli wysłuchać w  czterech se-
sjach tematycznych poświęconych Współcze-
sności i  perspektywom hodowli koni w  Polsce 
i Europie, Żywieniowym metodom modyfikacji 
składu produktów zwierzęcych, Dobrostanowi 
we współczesnym chowie i  hodowli zwierząt 
oraz Biotechnologii i praktyce klinicznej w roz-
rodzie koni. Poza doniesieniami naukowymi 
każdą z sesji otwierały wykłady autorytetów 
naukowych z kraju i zagranicy. Referaty wy-
głosili między innymi prof. dr hab. Jerzy 
Strzeżek (Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w  Olsztynie), prof. dr hab. Marian 
Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny w  Siedlcach), Henryk Geringer 

de Oedenberg (Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu), prof. dr hab. Zbigniew Ja-
worski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie), prof. dr hab. Franciszek Brzó-
ska (Instytut Zootechniki PIB w Krakowie), 
dr hab. Renata Kostogrys (Uniwersytet 
Rolniczy w  Krakowie), prof.  dr hab. Ry-
szard Pikuła (Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w  Szczecinie), Stefan 
Chrzanowski (Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w  Warszawie), dr Pascale 
Chavatte-Palmer (INRA Jouy-en-Josas, 
Francja), dr Eric Palmer, (Cryozootech Son-
champ, Francja) i dr Guy Duchamp (INRA 
Nouzilly, Francja).

Na  zakończenie konferencji odbyła się 
dyskusja i  podsumowanie sesji posterowej, 
w  trakcie, której zaprezentowano 115 prac 
naukowych nadesłanych z  różnych ośrod-
ków naukowych.

POTRZEBA KONTYNUACJI

Konferencja zaowocowała szeroką dyskusją 
nad przyszłością Wydziału Hodowli i Biolo-
gii Zwierząt, a także nad zagadnieniami po-
ruszanymi w trakcie sesji naukowych. Duża 
frekwencja oraz życzliwy odbiór wydarzeń 
zachęcają do kontynuacji tego typu spotkań 
w przyszłości.

Opracowanie: dr inż. Paweł Górka
dr hab. inż. Piotr Micek

W trakcie obrad



42

Dwutygodniowy kurs Erasmus to  już 
wspomnienia… trzeba dodać, że bardzo po-
zytywne. To  bagaż nowych umiejętności 
i  doświadczeń, które na  pewno przydadzą 
się w  przyszłości. Podczas kursu mieliśmy 
okazję poznać zależności i  konflikty, z  ja-
kimi zmagają się interesariusze. To  właśnie 
są  wyzwania społeczno-ekonomiczne, które 
stanowiły przewodni temat przedsięwzięcia.

Liczba ludzi rośnie, a miejsca na plane-
cie nie przybywa. Różne interesy ludzi często 
zachodzą na siebie i tworzą się nieporozumie-
nia. Wszystko to stwarza okazję do rodzenia 
się konfliktów, które powinno się analizować 
i rozwiązywać. W tym celu wykorzystuje się 
analizy interesariuszy (stakeholder analysis). 

KIM JESTEŚMY?

Kurs odbył się w  ciągu dwóch tygodni 
w  ramach programu Erasmus „IP Course”. 
Wzięło w  nim udział sześć uniwersytetów: 
Uniwersytet im. Grzegorza Mendla w  Br-
nie, Inverness College, Uniwersity of the 
Highlands and Islands, Swedish Univer-
sity of Agriculture Sciences Umea (Szwecja), 
TAMK – Tampere University of Applied 
Sciences (Finlandia), Rovanieni University 
of Applied Sciences (Finlandia) – koordyna-
tor całego projektu i  Uniwersytet Rolniczy 

Wrażenia po Erasmus IP Course

Kraków, 15-26 kwietnia 2013 r.

w  Krakowie. Opiekunami polskiej grupy 
byli dr hab. Jerzy Lesiński, prof. UR oraz 
dr inż. Maciej Pach. W  Krakowie spotka-
ło się 34 studentów z  wymienionych wyżej 
uczelni. W polskiej grupie znalazło się osiem 
osób: Łukasz Derda, Damian Dziedzic, 
Małgorzata Fidzińska, Jakub Leszko, 
Agnieszka Machoś, Ewa Pęcherz, Paulina 
Szydłowska, Sławomir Woźniak – studen-
ci ostatniego semestru studiów magister-
skich (II stopnia).

CO TAM ROBILIŚMY? JAKI BYŁ TEGO CEL?

Celem kursu było przybliżenie wyzwań spo-
łeczno-ekonomicznych, jakie dotyczą euro-
pejskiego leśnictwa. Pierwszym etapem kur-
su było zapoznanie zagranicznych studentów 
z polskim leśnictwem. Wykładowcy z naszej 
Uczelni przedstawili na wykładach aspekty 
polskiego szkolnictwa leśnego, a  gość za-
proszony z  Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Krakowie zaprezentował 
warunki polskiego leśnictwa. Wykładowcy 
z  zagranicznych Uczelni omówili na  przy-
kładach swoich krajów funkcjonowanie ich 
leśnictwa. W dalszej części szkolenia zostali-
śmy zapoznani ze sposobem przeprowadzania 
analiz interesariuszy. W trakcie kursu udali-
śmy się na dwa dni do Leśnego Zakładu Do-
świadczalnego w Krynicy-Zdroju, będącego 
częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
Lasy Beskidu Sądeckiego. Tam zapoznaliśmy 
się z  lokalnymi problemami dotyczącymi 
konfliktów społeczno-ekonomicznych.

Pod koniec kursu przyszedł czas na pra-
cę w grupach. Zadaniem każdego międzyna-
rodowego zespołu było stworzenie analizy 
konfliktów dla warunków regionu Krynicy, 

a następnie zaprezentowanie efektów tej pra-
cy na forum wszystkich uczestników.

Po  zakończeniu kursu mieliśmy spo-
sobność wykorzystać nowe umiejętności 
podczas pracy, tym razem w  grupie Pola-
ków, nad podobnym projektem dla Puszczy 
Niepołomickiej. Natomiast zadaniem za-
granicznych grup studentów było stworze-
nie analogicznej analizy na przykładzie ich 
lokalnych warunków.

CO ZYSKALIŚMY?

W czasie tych dwóch bardzo intensyw-
nie spędzonych tygodni zdobyliśmy wiedzę 
jak zarządzać sporami interesariuszy oraz po-
znaliśmy nowoczesne metody informatyczne 
stosowane w zarządzaniu konfliktami. Rów-
nież język angielski, który podczas kursu był 
naszym podstawowym narzędziem porozu-
miewawczym wzbogacił się, a my zyskaliśmy 
większą pewność siebie. Mamy również na-
dzieję, iż zdobyte umiejętności będą pomoc-
ne w przyszłej naszej pracy. Mieliśmy okazję 
by poznać inną kulturę i nawiązać nowe, nie-
zapomniane znajomości oraz przyjaźnie.

Opracowanie: Ewa Pęcherz 
Łukasz DerdaPierwsze spotkanie na Wydziale

Cała grupa w Krynicy
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Na zaproszenie władz Narodowego Uniwer-
sytetu Sadownictwa w  Umaniu, na  Ukra-
inie, przebywała delegacja Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie na  czele z  JM 
Rektorem prof. dr. hab. inż. Włodzimie-
rzem Sady. Nasz Uniwersytet był ponadto 
reprezentowany przez dr. hab. Stanisława 
Małka, prof. UR – Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej oraz prof. 
dr. hab. inż. Stanisława Mazura – dzieka-
na Wydziału Ogrodniczego. Delegacja UR 
brała również udział w  XXX Międzynaro-
dowym Seminarium Nowoczesne technologie 
w Sadownictwie. 

Obok uniwersytetu znajduje się słyn-
ne arboretum „Zofijówka”, którego histo-
ria jest ściśle związana z  historią Polski. 
Podczas pobytu, w  obecności lokalnej te-
lewizji podpisane zostało porozumienie, 
które umożliwi ścisłą współpracę pomię-
dzy Uniwersytetami. Obie strony wyraziły 
gotowość współpracy w  zakresie wymiany 
studentów, pracowników naukowych oraz 

Wizyta w Umańskim Narodowym 
Uniwersytecie Sadownictwa
Ukraina, 25-26 kwietnia 2013 r.

realizacji wspólnych projektów. Nasza dele-
gacja spotkała się również z pracownikami 
i  studentami Uniwersytetu Sadownictwa. 
Po  prezentacji naszego Uniwersytetu, któ-
rej dokonał JM Rektor nastąpiła ożywiona 
dyskusja, w  której prym wiedli studenci, 
zainteresowani możliwością studiowania 
u nas, wypytując bardzo szczegółowo o wa-
runki niezbędne do spełnienia, aby móc stu-
diować w  Uniwersytecie Rolniczym. Była 
również okazja do  bezpośrednich rozmów 
podczas wizyt w katedrach i zapoznania się 
z bazą naukowo-dydaktyczną.

Umański Narodowy Uniwersytet 
Sadownictwa jest jednym z  najstarszych 
na Ukrainie, został założony w 1844 w mie-
ście Odessa, jako Główna Szkoła Sadownic-
twa. Obecnie uniwersytet ma 6 wydziałów 

i  dysponuje 1060 ha ziemi. Studiuje tam 
6000 studentów, pracuje 490 pracowników 
naukowo-dydaktycznych. Edukacja odbywa 
się w  12 kierunkach: ekonomika przedsię-
biorstwa; marketing; finanse i  kredyt; ra-
chunkowość i  audyt; zarządzanie; ekologia 
i  ochrona środowiska; technologia żywno-
ści i  inżynieria; agronomia; ochrona roślin; 
leśnistwo i  ogrodnictwo; procesy, maszyn 
i  urządzenia produkcji rolniczej; turystyka. 
Przez długi okres historycznego rozwoju in-
stytucja była wielokrotnie reorganizowana, 
a  zgodnie z  dekretem Prezydenta Ukrainy 
z  28 grudnia 2009 r. uniwersytetowi przy-
znano status Narodowy.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

dziekan Wydziału Ogrodniczego

Na zdjęciu od góry (prawa strona) prof. dr hab. Wiktor Karpenko – Prorektor ds. Nauki i In-
nowacji, Oksana Kiforenko – wykładowca katedry finansów i kredytu, JM Rektor prof. dr hab. 
Olena Nepoczatenko, dr Iwan Mostowjak – Pierwszy Prorektor, Zanna Lozinska – asystent 
rektora ds. społeczno-gospodarczych, lewa strona od góry: prof. dr. hab. inż. Stanisław Mazur – 
dziekan Wydziału Ogrodniczego, JM Rektor UR prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Sady, dr. hab. 
Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Władze obu uczelni podczas zwiedzania 
kampusu
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W  celu zapoznania młodzieży szkolnej 
z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Rolnicze-
go, w  ramach akcji promocyjnej w  dniach 
16-19 maja br w  obwodzie lwowskim zo-
stało zorganizowane wiele spotkań. Naszą 
uczelnię reprezentowały: mgr Dominika 
Dankiewiecz z  Działu Nauki i  współpra-
cy Międzynarodowej oraz  mgr Natalia 
Kopczyńska z Działu Nauczania. Akcja 
koordynowana była przez stowarzyszenie 
Manko, które od  ponad 10 lat organizuje 
kampanie społeczne i  edukacyjne w  kraju 
i  zagranicą. Od  dłuższego czasu zajmuje 
się ono również promocją polskich uczelni 
w  świecie i  organizacją targów edukacyj-
nych. Patronat honorowy nad całym przed-
sięwzięciem objęła Lidia Koteliak – poseł 
do Rady Najwyższej Ukrainy.

W  czasie pobytu odbyły się spotka-
nia z  młodzieżą z  4 miast: Nowy Rozdół, 
Premyślany, Złocziv i  Mikołajev. Watro 
podkreślić, że  oferta naszej Uczelni cie-
szyła się dużym zainteresowaniem nie 

Promocja oferty Uniwersytetu Rolniczego 
w powiatach obwodu lwowskiego
Ukraina, 16-19 maja 2013 r.

tylko abiturientów, ale także młodszych 
uczniów, którzy w przyszłości planują stu-
dia i karierę za granicą.

Z  racji historycznych w  obwodzie lwow-
skim wielu ludzi, także młodych, posługuje 
się językiem polskim, zaś w Dolnym Rozdole 
funkcjonuje Szkoła Polska imieniem Karoliny 
Lanckorońskiej, która jest ośrodkiem skupiają-
cym młodzież o polskich korzeniach. Ucznio-
wie uczą się tam języka polskiego i  historii. 
Ośrodek ten promowany jest przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i gwa-
rantuje kontakt z polską kulturą narodową dla 
wielu dzieci w różnym wieku. Szkołę prowadzi 
Towarzystwo Pomocy Polakom Wielkie Serce 
w  Nowym Rozdole, które zostało założone 
z  myślą o  Polonii przebywającej na  Ukrainie 
i o zachowaniu polskości na tych terenach. Pre-
zesem Towarzystwa jest Mirosława Tomecka, 
a dyrektorem szkoły Edward Tomecki.

Opracowanie: mgr Natalia Kopczyńska
Zdjęcia: Stowarzyszenie MankoSpotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Rolniczego cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Tegoroczne, trzynaste już Dni Owada 
w  Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie, 
odbywały się pod hasłem Ratujmy pszczo-
ły. Temat niezwykle aktualny z  racji coraz 
bardziej widocznego zmniejszania się licz-
by owadów zapylających, wśród których 
pszczoła miodna odgrywa najważniejszą 
rolę. Temat „chwycił”, czego wyrazem było 
większe aniżeli w  poprzednich latach zain-
teresowanie mediów. Odwiedziło nas kilka 
stacji telewizyjnych (niektóre pojawiały się 
kilkakrotnie) i  wiele radiowych. Dzienni-
karze pytali o pszczoły, przyczyny ich ginię-
cia, interesowały ich także inne zagadnienia 
związane z owadami, a zwłaszcza przewidy-
wania, co do tegorocznych zagrożeń ze stro-
ny owadów – komarów i  meszek, a  także 
kleszczy, które do owadów się nie zaliczają.

EDUKACJA I KUCHNIA OWADZIA

Podobnie jak w  latach poprzednich 
pierwszy dzień Dni Owada miał charak-
ter edukacyjny. Przyjechało ok. tysiąca 
młodzieży i nauczycieli, pojawiło się wie-
le autokarów z  tablicami rejestracyjny-
mi z  bardzo odległych stron. Młodzież 
wysłuchała 8 referatów przygotowanych 
przez pracowników naszej Uczelni, a tak-
że gości z  Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Nad przebiegiem konferencji czuwała 
dr  inż. Maria Pobożniak z  Katedry 
Ochrony Roślin. W dwóch salach na par-
terze Wydziału Ogrodniczego odbywały 
się zajęcia dla najmłodszych. Maluchy ry-
sowały, oglądały filmy – bawiły się świet-
nie, a wychodziły zaopatrzone w zmywal-
ne tatuaże wykonywane na  poczekaniu 
przez naszych studentów.

XIII Ogólnopolskie Dni Owada „Ratujmy pszczoły”

Kraków, 24-26 maja 2013 r.

Ogromnym zainteresowaniem zwie-
dzających cieszyła się kuchnia owadzia, którą 
w  tym roku z  fantazją i  polotem prowadzi-
ła inż. Katarzyna Prusinowska. Wśród 

zaproponowanych potraw największym powo-
dzeniem cieszyła się szarańcza w  cieście oraz 
larwy mącznika młynarka w jogurcie z orze-
chami arachidowymi i kiełkami soi! – Pycha! 

Otwarcie Dni Owada – zwiedzających nie brakowało

Występy kabaretu „Na sześciu nogach” rozbawiły publiczność
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Potraw z owadów można było próbować przez 
kolejne trzy dni trwania festiwalu, jednak nie 
wszystkim udało się ocenić smak owadzich 
smakołyków, gdyż szybko się rozeszły.

GOŚCIE Z AZJI

Jednak to  nie kuchnia entomologiczna, 
a żywe owady królowały na naszej wystawie. 
Prawdziwym hitem tegorocznych Dni Owa-
da były egzotyczne chrząszcze, które trafi-
ły do  nas prosto z  Azji, na  kilka dni przed 
rozpoczęciem imprezy. Rohatyńce i  goliaty 
zaskakiwały wielkością, pięknem kształtów 
i niezwykłą elegancją. Tłumy gromadziły się 
także w pobliżu stoiska z modliszkami i pa-
tyczakami, skąd można było zabrać ze  sobą 
do domu zakupione okazy.

Grupa studentów z  wydziałów Ogrod-
niczego i  Leśnego (Katedra Ochrony Lasu) 
przygotowała i  prezentowała bardzo liczną 
kolekcję owadów krajowych. Można było 
popatrzeć z  bliska na  biedronki, rozpucza 
lepiężnikowca, wiele gatunków chrząszczy 
ryjkowcowatych i żukowatych. Nie zabrakło 
rzadkich gatunków, pochodzących z prywat-
nych hodowli. Grupa studentów i pracowni-
ków z  Wydziału Hodowli i  Biologii Zwie-
rząt przygotowała myrmekarium, w którym 
można było „podglądać” prawdziwe życie 
mrówek. Można także było popatrzeć 
na niektórych dokuczliwych przedstawicieli 

sześcionogów. Dopisali także goście z  Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Przybyła kilku-
osobowa ekipa pracowników i  studentów, 
przywożąc ze sobą ciekawe okazy chrząszczy 
kózkowatych i  żukowatych. Przy stoisku 
z owadami krajowymi dzielnie spisywali się 
studenci ze  Szczecina, odwiedzający naszą 
Uczelnię w ramach wymiany studentów. Bo-
gatą kolekcję roślin owadożernych przedsta-
wili pracownicy Ogrodu Botanicznego UJ, 
a  Muzeum Zoologiczne UJ przygotowało 
jak zwykle piękną kolekcję motyli.

ŚWIAT PEŁEN BARW

Obok żywych owadów były także te  egzo-
tyczne, niezwykle kolorowe motyle umiesz-
czone w estetycznych gablotkach z informa-
cjami dotyczącymi nie tylko nazwy, ale także 
ich geograficznego rodowodu. Przy jednym 
ze stoisk można było podziwiać... kameleona 
(owadożerny!), którego karmienie owadami 
gromadziło każdorazowo gęsty tłum wi-
dzów. Jak co roku, na pierwszym piętrze kró-
lowały egzotyczne pająki, do których, w tym 
roku ustawiała się bardzo długa kolejka.

Nie zawiedli także pszczelarze, którzy 
przygotowali bardzo szeroką ofertę mio-
dów, a także przywieźli ze sobą rój pszczeli, 
w którym dorośli i dzieci poszukiwali kró-
lowej – matki.

„NA SZEŚCIU NOGACH”

Od  lampki miodu pitnego rozpoczął się 
tradycyjny bal owada, poprzedzony wystę-
pem kabaretu Na  sześciu nogach pod mu-
zycznym kierownictwem mgr Joanny Gu-
towskiej-Kuźmicz i choreograficznym dr 
inż. Anny Hostyńskiej. Studenci zapre-
zentowali jak zwykle dowcipny program 
dotyczący pszczół. Świetnie bawili się 
wspólnie zarówno młodzi studenci jak i Ci 
najstarsi słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Niech żałują nieobecni, ale nic 
straconego – kolejne XIV Dni Owada już 
za niecałe 11 miesięcy!

REKORD FREKWENCJI

W  tegorocznych Dniach Owada uczestni-
czyło ok. 6 tysięcy osób – organizatorzy nie 
widzieli podobnego tłumu w  poprzednich 
latach. Taka frekwencja to wielki sukces pro-
mocyjny Uniwersytetu Rolniczego, osiągnię-
ty dzięki wsparciu ze strony władz Uczelni, 
ogromnemu zaangażowaniu studentów, pra-
cowników naukowych, pracowników Biura 
Informacji i Promocji oraz niedawno utwo-
rzonego Biura Ustawicznego Kształcenia.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech

Owadzia kuchnia – przysmaki dla koneserów

Z wielkim zainteresowaniem zwiedzający podziwiali życie pszczół
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VIII Festiwal Święto Ogrodów 
na Wydziale Ogrodniczym
Kraków, 3 czerwca 2013 r.

VIII edycja Festiwalu Święta Ogrodów, który 
wpisał się już na  trwałe w  kalendarz spotkań 
miłośników ogrodów, również jak w poprzed-
nich latach koordynowany był przez Ogród 
Botaniczny UJ, Klub Muzyki Współczesnej 
Malwa oraz Stowarzyszenie Ogrody Sztuki. 
Na Wydziale Ogrodniczym w bieżącym roku 
po  raz pierwszy to  wydarzenie organizowała 
Katedra Dendrologii i  Architektury Krajo-
brazu. Uczestnicy Festiwalu mieli możliwość 
zapoznania się z  kolekcjami roślin ozdobnych 
Wydziału, a także wysłuchania wykładów i za-
sięgnięcia porad praktycznych.

HASŁO VIII FESTIWALU „RODODENDRONY”

Sprzyjający zbieg okoliczności sprawił, że Wy-
dział Ogrodniczy wzbogacił się w 2012 roku 
o  kolekcję tych wspaniałych krzewów. Po-
nad 20-letnie okazy zostały przesadzone 
fachowymi siłami pracowników KDiAK. 

Mgr Krzysztof Nowak i dr hab. Piotr Muras, 
prof. UR (autor kolekcji) przenieśli je z terenu 
objętego budową hali sportowej pod olbrzy-
miego klona jawora, gdzie w dniach Festiwalu 
w  pełnej krasie zakwitły krzewy unikalnych 
odmian wyhodowanych na  przełomie XIX 
i XX wieku w Saksonii. Niestety późna wiosna 
i  strugi deszczu, sprzyjające różanecznikom, 
ale odstraszające miłośników roślin sprawiły, 
że  na  zaplanowane zwiedzanie i  wykłady do-
tarło mniej słuchaczy niż się spodziewano.

W  ramach zaplanowanych wykładów 
dr  hab. Piotr Muras, prof. UR wprowadził 
słuchaczy w  tajniki systematyki rodzaju Rho-
dodendron i ich specyficzne wymagania. Z kolei 
dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk przybliżyła 
tematykę związaną z projektowaniem ogrodów 
oraz współczesnymi tendencjami w  tej dzie-
dzinie. Po  zakończeniu wykładów odbyła się 
ponad półgodzinna bardzo ożywiona dysku-
sja, zainicjowana przez gości. Wymienione 
zostały uwagi na temat zakładania i pielęgnacji 
zieleni osiedlowej, rozwiązań ekologicznych 
w ogrodach przydomowych, świadomości spo-
łeczeństwa w zakresie kształtowania otoczenia 
poprzez tworzywo roślinne.

Ze  względu na  pogodę, najbardziej wy-
trwałe osoby po  kolekcjach oprowadzali dr 
hab. Piotr Muras, prof. UR oraz mgr Krzysz-
tof Nowak. Akademia Szkółkarstwa, atrakcja 

przewidziana dla najmłodszych uczestników, 
była prowadzona przez doktorantki Kate-
dry Dendrologii i  Architektury Krajobrazu 
mgr inż. Monikę Czaję i mgr inż. Karolinę 
Wietnik.

WYSTAWA PRAC STUDENCKICH

W  ramach Festiwalu organizowana została 
wystawa prac studenckich wykonanych na spe-
cjalności Sztuka Ogrodowa oraz na  kierunku 
Architektura Krajobrazu – Studia Międzywy-
działowe. Przedstawiono kompozycje malar-
skie z przedmiotu Struktury wizualnie wykona-
ne pod opieką dr Małgorzaty Locher, a także 
opracowania i projekty z przedmiotów Kształ-
towanie krajobrazu (temat Studium i  analiza 
wybranych aspektów panoramy, Ojcowski Park 
Narodowy – brama do  rezerwatu), Rewalory-
zacja ogrodów zabytkowych (temat Pomiar i za-
gospodarowanie otoczenia pomnika), Krajobraz 
i ogród wiejski pod opieką dr inż. arch. Magda-
leny Swaryczewskiej. 

Zostały przedstawione również prace dy-
plomowe inżynierskie wykonane na  kierunku 
Architektura Krajobrazu – Studia Między-
wydziałowe, prezentujące wizje projektowe 
młodych architektów krajobrazu. Ze  względu 
na to, że ta dziedzina praktyczna jest dość mło-
da, wystawa miała również charakter edukacyj-
ny. Obszerna tematyka obejmująca założenia 
w przestrzeni publicznej jak i obiekty prywatne, 
miała na  celu uświadomienie społeczeństwa, 
że  ład przestrzenny wokół nas jest wynikiem 
kompleksowych działań fachowców.

Opracowanie: 
dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR

dr inż. arch. Tatiana TokarczukRododendrony przed Wydziałem Ogrodniczym

Wystawa prac studenckich
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Florystyka w wymiarze XXL

Kraków, 10-12 czerwca 2013 r.

Studia podyplomowe Florystyka w  naszym 
Uniwersytecie z roku na rok cieszą się coraz 
większą popularnością, obecnie trwa czwar-
ta edycja, w której mam przyjemność uczest-
niczyć. Każdy zgodzi się ze  stwierdzeniem, 
że  kwiaty budzą w  człowieku szlachetne 
uczucia, kształcą zmysł artystyczny, pobu-
dzając wyobraźnię i wszystkie zmysły. Studia 
na tym kierunku umożliwiają nam samore-
alizację, poprzez połączenie osobistych pasji 
oraz zainteresowań z pracą zawodową.

„COŚ Z NICZEGO”

Każde warsztaty florystyczne są  inne, wy-
jątkowe i pełne nowych wyzwań. Florystyka 
ślubna, żałobna, bożonarodzeniowa – to już 
dla nas żadna nowość i  tajemnica! Zazwy-
czaj aranżujemy kompozycje z  kwiatów 

uprawianych specjalnie z  przeznaczaniem 
na kwiat cięty, które specjalnie dla nas są ku-
powane na krakowskiej giełdzie, a nierzadko 

przyjeżdżają prosto z  Alsmeer. Uczymy się 
też oszczędności i szacunku do materiału ro-
ślinnego. Czasami tworzymy „coś z niczego”, 
często wykorzystujemy nietypowe materia-
ły. Takie zajęcia przeżywaliśmy w  pierwszy 
czerwcowy weekend. Tematem były obiekty 
florystyczne, zwane inaczej dużymi forma-
mi. Tutaj osiąga się spektakularne efekty 
przy niezbyt wysokich nakładach finanso-
wych na zakup roślin, a kompozycje zawsze 
budzą ogromny podziw. Zniszczone przez 
burzę drzewo, zeschnięte kwiatostany, kwia-
ty z ogrodu, trawy z łąki, stare słoiki, drucia-
ne – najlepiej zardzewiałe konstrukcje, gru-
ba rura, która została po budowie nowej hali 
sportowej – tutaj nic się nie marnuje.

DUŻE FORMY

Takie elementy konstrukcyjne w  towarzy-
stwie różnorodnych kwiatów i  innych ele-
mentów roślinnych, można było podziwiać 
(10-12 czerwca) na Wydziale Ogrodniczym. Wykorzystaliśmy stare skrzynki i doniczki z ubiegłego wieku

Duża forma na konstrukcji z żebrowanego drutu, pędy roślin umieszczono w słoikach
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Po  zajęciach, podczas  których powstało 
10  ogromnych prac, zdecydowaliśmy się 
na pokazanie ich w ramach wystawy Flory-
styka w  rozmiarze XXL. Konar spalonego 
drzewa użyty w  kompozycji dwóch stu-
dentek wyglądał naprawdę zadziwiająco, 
a przecież wydawałoby się, że już do nicze-
go się nie nada. Do  słoików nalano wody 
i umieszczono w nich kwiaty. Nie zmarno-
wały się nawet stare drewniane skrzynki, 
spękane gliniane donice, ani zardzewiałe 
ramy. Mogliśmy dać się ponieść wyobraźni 
i  korzystać ze  wszystkiego. Ogrom kwia-
tów sprowadzonych na  zajęcia można było 
dodatkowo uzupełnić kwiatami i  zielenią 
z kolekcji Katedry Roślin Ozdobnych (przy 
której studia działają). Połączenie świet-
nych pomysłów, jakie ukształtowały się 
w naszych głowach, z niebywałą ilością ma-
teriału florystycznego, doprowadziły do po-
wstania wspaniałych prac, które budziły 
podziw pracowników i  studentów Ogrod-
nictwa, Sztuki Ogrodowej i  Architektury 
Krajobrazu oraz zwiedzających przybyłych 
na Wydział Ogrodniczy.

Ale przecież to  nie tylko zasługa zdol-
nych studentów, lecz również prowadzących, 
którzy poświęcają nam całą swoją uwagę 
i  dają cenne wskazówki. Rozwój zdolności 
manualnych, poczucia estetyki, kształto-
wanie wyobraźni i  zmysłu artystycznego 
to priorytet. Przy okazji towarzysząca nauce 
świetna atmosfera na  zajęciach motywu-
je do  podjęcia wyzwania, jakim jest nauka 
na tym kierunku.

Wszystkich miłośników florysty-
ki zapraszamy 20 września do  Centrum 

Handlowego Bonarka, gdzie odbędzie się 
egzamin praktyczny z  florystyki (z  udzia-
łem publiczności), a  następnie na  2-dniową 
wystawę naszych prac (to będzie już kolejny, 
czwarty Festiwal Kwiatów).

Kwiaty to nasza pasja…!

Opracowanie: Agata Sikora
tegoroczna słuchaczka Florystyki 
i absolwentka Sztuki Ogrodowej 

Wydziału Ogrodniczego

Dopisała pogoda… część prac powstawała pod gołym niebem

Uczestnicy warsztatów prowadzonych pod kierunkiem Moniki Kudłacz – wicemistrzyni Polski 
we florystyce 2012 (czwarta z prawej w dolnym rzędzie)
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Umowa z Moskiewskim Państwowym 
Uniwersytetem Geodezji i Kartografii
Kraków, 4 czerwca 2013 r.

Z  inicjatywy pracowników Wydziału In-
żynierii Środowiska i  Geodezji, Katedry 
Gospodarki Przestrzennej i  Architektury 
Krajobrazu – prof. dr. hab. inż. Krzysz-
tofa Gawrońskiego oraz dr. hab. inż. 
Józefa Hernika, została zorganizowana 
oficjalna wizyta delegacji z  Moskiewskie-
go Państwowego Uniwersytetu Geode-
zji i  Kartografii. To  jedna z  najstarszych 
uczelni, kształcąca w  obszarze geodezji 
i  kartografii specjalizująca się w  naukach 
związanych z  geodezją. Prezydentem tej 
uczelni jest znany rosyjski kosmonauta, 
doktor nauk technicznych, Wiktor Pie-
trowicz Sawinych. 

W  murach Uniwersytetu Rolniczego 
gościliśmy: JM Rektora prof. dr. Andrey 
Mayorova oraz dr Nadezhdę R. Kamyninę 
– kierownika Departamentu Międzynaro-
dowych Programów Edukacyjnych. 

W pierwszym dniu pobytu delegacja mia-
ła okazję spotkać się z władzami Uczelni, pod-
czas której została podpisana umowa o współ-
pracy naukowo-badawczej. W  kolejnym dniu 
wizyty odbyło się spotkanie z władzami i pra-
cownikami Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji, podczas którego szczegółowo omó-
wiono zasady tej współpracy. Poruszono m.in. 
kwestie prowadzenia wspólnych projektów ba-
dawczych, realizowanych w ramach i na koszt 

UE (Horizon 2020), jak również strategicz-
nych działań wpisanych na listę ministerialną. 
Określono zasady przyszłej wymiany naukowej 
między uczelniami. Warto podkreślić, że  już 
w  najbliższych miesiącach jeden student Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji, wyje-
dzie do Moskwy w celu realizacji części zajęć. 
Korzystając z obecności Nadezdy Kamyniny, 
pracownice Działu Nauki i Współpracy Mię-
dzynarodowej UR – Elżbieta Kugiel i  mgr 
Dominika Dankiewicz podjęły rozmowy 
na  temat możliwości realizacji wymiany aka-
demickiej w ramach dostępnych projektów.

Opracowanie: 
mgr Dominka Dankiewicz

Podpisanie umowy o współpracy. Od lewej JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady oraz JM Rektor Moskiewskiego Państwowego 
Uniwersytetu Geodezji i Kartografii prof. dr Andrey Mayorov
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Podpisanie szczegółowych uzgodnień dotyczących 
współpracy pomiędzy Wydziałem Hodowli i Biologii 
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego oraz Wydziałem 
Zootechnicznym Białoruskiej Państwowej Akademii 
Rolniczej w Horki na Białorusi

Kraków, 21 czerwca 2013 r.

Podpisane w  czerwcu szczegółowe uzgod-
nienia dotyczące współpracy pomiędzy 
Wydziałem Hodowli i  Biologii Zwierząt 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie oraz 
Wydziałem Zootechnicznym Białoruskiej 
Państwowej Akademii Rolniczej w Horkach 
(BPAR) stanowią kontynuację realizacji Po-
rozumienia o współpracy między Uniwersyte-
tem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, a  Białoruską Państwową Akademią 
Rolniczą w Horkach zawartego w roku ubie-
głym. Dokument podpisany został ze strony 
naszej Uczelni przez dr. hab. inż. Stani-
sława Małka, prof. UR – Prorektora ds. 
Nauki i  Współpracy Międzynarodowej 
i prof. dr hab. inż. Czesława Klocka dzie-
kana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, 

a  ze  strony białoruskiej przez prof. Nico-
laya Haurichenkę – Prorektora ds. Nauki 
i doc. Elenę Mikulich – dziekana Wydzia-
łu Zootechnicznego. Porozumienie zakłada 
wizyty i  krótkoterminowe staże naukowe, 
prowadzenie wspólnych badań naukowych 
oraz publikowanie ich wyników w periody-
kach naukowych, udział w  konferencjach 
organizowanych przez współpracujące jed-
nostki oraz wymianę młodzieży w  ramach 
praktyk studenckich.

UCZELNIA Z TRADYCJAMI

Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza 
(Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая 
акадэмія (link: http://baa.by/) została 

założona w 1840 roku w mieście Horki nie-
daleko Orszy i Smoleńska [Ryc. 1], jako Ho-
ry-Horecka Szkoła Rolnicza, pierwsza wyższa 
uczelnia o  profilu rolniczym w  ówczesnym 
Imperium Romanowów (Cesarstwie Rosyj-
skim). W 1848 roku przekształcono ją w In-
stytut Gospodarki Wiejskiej [Ryc. 2]. Jednak 
w 1864 roku, w wyniki represji po powstaniu 
styczniowym, w  którym udział wzięło wielu 
studentów placówki, Instytut przeniesiono 
do Petersburga, a w Horkach zorganizowano 

Ryc.1. Położenie miasta Horki (zaznaczone 
jako A) na mapie współczesnej Białorusi. Źró-
dło Wikipedia.

Ryc. 2. Instytut Gospodarki Wiejskiej w Horkach 
na rysunku Napoleona Ordy (źródło Wikipedia)Fot.1. Widok gmachu głównego Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej w Horkach
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zawodową szkołę rolniczą. W  1919 roku 
Instytut został reaktywowany w  Horkach, 
a  w  1925 r. przekształcony w  Akademię 
Rolniczą. 

Do  wybitnych postaci studiujących 
w uczelni w Horkach należą m.in. Józef Ka-
linowski, czyli św. Rafał Kalinowski (1835-
1907) – powstaniec styczniowy, inżynier, 
wychowawca i  kapłan-zakonnik; Michał 
Jankowski (1842-1912) – przyrodnik i  ho-
dowca, powstaniec styczniowy, polski pio-
nier badań rosyjskiego Dalekiego Wschodu, 

a także Maksim Harecki (1893-1938) – bia-
łołoruski działacz polityczny, pisarz, krytyk 
i  historyk literatury; Mikałaj Haładzied 
(1894-1937) – działacz białoruskiego odro-
dzenia narodowego, publicysta, przewod-
niczący Rady Komisarzy Ludowych BSRR 
oraz Aleksandr. Łukaszenka – obecny pre-
zydent Republiki Białorusi.

Obecnie Białoruska Państwowa Aka-
demia Rolnicza w  Horkach [Fot. 1] należy 
do wiodących ośrodków naukowych na tere-
nie Republiki Białorusi i posiada certyfikację 
Ministerstwa Edukacji tego państwa. Warto 
również zaznaczyć, że  w  pierwszych latach 
po powstaniu niepodległej Białorusi, BPAR 
jako jedyna z placówek oświatowych w tym 
kraju uzyskała certyfikat jakości kształcenia 
ze  strony Ministerstwa Edukacji Federacji 
Rosyjskiej. Na  uczelni funkcjonuje 13 wy-
działów, w  tym: Zootechniczny, Rolniczy, 
Agroekologii, Mechanizacji Rolnictwa, Me-
lioracji i  Budownictwa Wiejskiego, Geode-
zji, Prawa i Biznesu, Ekonomiczny oraz Księ-
gowości, na  których łącznie pracuje ponad 
600 nauczycieli akademickich, a  w  ramach 
24 specjalności i 16 specjalizacji kształci się 
ok. 15.000 studentów. 

Kampus Białoruskiej Państwowej Aka-
demii Rolniczej (Akademgorodok) położo-
ny jest w założonym w połowie XIX wieku 
parku i obejmuje 16 kolegiów i laboratoriów 
(budynków szkolnych), 12 akademików, 
bibliotekę z  księgozbiorem liczącym ponad 
milion woluminów, ogród botaniczny o sta-
tusie pomnika przyrody, a  także amfiteatr, 
Pałac Kultury oraz kompleks sportowy i sto-
łówkę. Wielkość kampusu i  liczba studen-
tów sprawia, że Horki liczące ok. 30 tysięcy 
stałych mieszkańców, są  typowym miastem 
akademickim.

TEORIA I PRAKTYKA

Należy podkreślić, że  podczas studiów 
w  BPAR zwraca się szczególną uwagę 
na kształcenie praktyczne studentów. Odby-
wa się ono zarówno w nowoczesnych obiek-
tach własnych, jak również współpracują-
cych gospodarstwach rolno-hodowlanych. 

Fot.2. Obiekty uczelnianej fermy 
bydła mlecznego

Przykładowo, Wydział Zootechniczny 
może się pochwalić, dostosowaną w całości 
do  potrzeb dydaktyki, fermą bydła mlecz-
nego (rok budowy 2012), w  skład której 
wchodzą trzy obory o  różnej konstrukcji 
i  odmiennych systemach utrzymania oraz 
doju, elektrownia fotowoltaiczna i  bioga-
zownia [Fot. 2], a  także eksperymentalną 
stacją rybacką z  kompleksem laboratoriów 
i  wylęgarnią narybku ryb łososiowatych 
i jesiotra [Fot. 3].

Zawarte porozumienie powinno umoż-
liwić pracownikom Wydziału Hodowli 
i  Biologii Zwierząt UR wykonywanie do-
świadczeń w  warunkach produkcyjnych, 
a  studentom odbywanie praktyk w  dużych 
nowoczesnych gospodarstwach. Natomiast 
strona białoruska jest zainteresowana po-
znawaniem i doskonaleniem nowych metod 
badawczych, a także możliwością publikacji 
wyników swoich badań w polskich i angloję-
zycznych czasopismach naukowych. Współ-
praca ta  powinna również przyczynić się 
do  lepszego wzajemnego poznania i  usuwa-
nia stereotypów dotyczących postrzegania 
obu krajów. 

Opracowanie: dr inż. Marcin Lis
Zdjęcia: dr inż. Stanisław Łapiński

Fot.3. Obiekty uczelnianej eksperymentalnej 
stacji rybackiej
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Wizyta gości z Sumskiego Narodowego 
Uniwersytetu Rolniczego z Ukrainy 
i podpisanie umowy o współpracy
Kraków, 19-23 czerwca 2013 r.

W  Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie 
gościła delegacja Sumskiego Narodowego 
Uniwersytetu Rolniczego z  Ukrainy (Sumy 
National Agrarian University – SNAU) 
z  prof. Volodymyrem Iwanowiczem La-
dyką Rektorem Uczelni, wraz z  Olek-
sandrem Kyselovem, Lyubovem Ladyką 
oraz Oleną Slavkową. Goście wzięli udział 
w  międzynarodowej konferencji naukowej 
Innowacyjność badań w  naukach o  zwierzę-
tach organizowanej przez Wydział Hodowli 
i  Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolnicze-
go w ramach obchodów 60-tej rocznicy jego 
utworzenia.

Goście z  Ukrainy zostali przyję-
ci przez JM Rektora prof. dr. hab. inż. 

Włodzimierza Sady i  podpisali umowę 
o  wzajemnej współpracy pomiędzy Sum-
skim Narodowym Uniwersytetem Rol-
niczym i  Uniwersytetem Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w  Krakowie. Umowa 
zawarta na okres 5 lat dotyczy realizowania 
wspólnych projektów badawczych i eduka-
cyjnych, wymiany studentów i  personelu 
naukowego oraz wymiany publikacji i  ma-
teriałów edukacyjnych.

Sumski Narodowy Uniwersytet Rol-
niczy to  uczelnia położona na  wschodzie 
Ukrainy niedaleko Charkowa. Został 
otwarty w  kwietniu 1977 r., jako oddział 
Rolniczego Instytutu w Charkowie, w 1997 
r. otrzymał status uniwersytetu. Studenci 

w  SNAU zdobywają wykształcenie w  za-
kresie: ekonomii i zarządzania, prawa, wete-
rynarii, biotechnologii, technologii żywno-
ści, agronomii, ekologii, leśnictwa, ochrony 
środowiska, hodowli zwierząt, technologii 
produktów zwierzęcych, inżynierii tech-
nologicznej i  budownictwa. Uczelnia dys-
ponuje liczną, dobrze wykształconą kadrą 
naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażo-
nymi laboratoriami, pracowniami, obiekta-
mi dydaktycznymi oraz inżynieryjnymi.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Czesław Klocek

dziekan Wydziału Hodowli 
i Biologii Zwierząt
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Wręczenie certyfikatów ukończenia zajęć 
pracownikom naukowym 
Politechniki Federalnej w Bauchi
Kraków, 26 czerwca 2013 r.

W podniosłej scenerii Sali Senackiej dr hab. 
inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorek-
tor ds. Nauki i  Współpracy Międzynaro-
dowej w  obecności Emeryka Josakwekera 
– Zastępcy Ambasadora Republiki Nigerii 
oraz JM Rektora Politechniki Federalnej 
w Bauchi dr. Shuaibu Mohammeda Musa, 
dokonał uroczystego wręczenia certyfikatów 
uczestnikom zajęć, prowadzonych w  Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie, dla grupy 
6 pracowników naukowych z Nigerii: Doro-
thy T. Okafor, Bitrus M. Yelmi, Hamisu 
Musa, Adamu I. Dauda, Mall. Adamu Ab-
dullahi oraz Idris Wada Yakubu.

W  okolicznościowym wystąpieniu 
Emeryk Josakweker zastępca ambasadora 
Republiki Nigerii podkreślił, iż możliwość 
studiowania w  Polsce jest bardzo cennym 
elementem edukacji dla Nigeryjczyków. Pod-
kreślił również, że ma nadzieję, że współpraca 
polsko-nigeryjska będzie nadal się rozwijała.

DRUGA EDYCJA

Należy zaznaczyć, że były to już drugie zaję-
cia prowadzone dla Politechniki Federalnej 
w  Bauchi. Pierwsza edycja zorganizowana 
była wspólnie z  Wydziałem Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki, w której uczestniczyło 3 
pracowników z Nigerii. Obecna grupa przy-
leciała do Polski 18 kwietna br. na zajęcia dy-
daktyczne. Ich przyjazd był możliwy na pod-
stawie podpisanego w 2011 r. porozumienia 
pomiędzy Politechniką Federalną w Bauchi 
a  naszym Uniwersytetem. Organizacja tej 
edycji była możliwa dzięki współpracy Wy-
działu Technologii Żywności oraz Centrum 

Transferu Technologii – Centrum Kształce-
nia Ustawicznego.

Specjalnie dla nich został opracowany 
indywidualny program zajęć (łącznie 227 
godzin w  ciągu niecałych trzech miesięcy), 
który był realizowany na Wydziale Techno-
logii Żywności. Program merytoryczny zo-
stał przygotowany przez prof. dr. hab. inż. 
Krzysztofa Żyłę przy współpracy z poszcze-
gólnymi Katedrami Wydziału. Zaproszeni 
goście to pracownicy naukowi – nauczyciele, 
którzy pragnęli pogłębiać wiedzę związaną 
z żywnością. Od początku zajęcia prowadzo-
ne były w języku angielskim i obejmowały:
•	 Instrumental	Analysis	of	Foods,
•	 Laboratory	Methods	in	Food	Enzymo-

logy and Biotechnology,
•	 Instrumental	Methods	in	Planning	for	

Production and Quality Evaluation 
of the Raw Materials and Products 

Made from Fruit, Vegetables and 
Mushrooms,

•	 Freezing	and	Chilling	of	Foods,
•	 Atomic	Absorption	Spectrometry	in	

Food Analysis,
•	 Application	of	Gas	Chromatography	

for Food Analysis,
•	 General	and	Food	Microbiology	

Techniques,
•	 Sensory	and	Chemical	Analysis	Tech-

niques in Meat Sciences: Laboratory 
Training,

•	 Food	Analysis	in	Breadmaking	
Technology,

•	 Issues	in	Food	Engineering.	Laboratory	
Training.
Z wielkim sentymentem będę wspomi-

nał przesympatycznych, zawsze uśmiechnię-
tych i wesołych nauczycieli z Nigerii.

Opracowanie: inż. Wojciech Maślanka

Od lewej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła, dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Emeryk Josakweker – Zastępca Ambasadora Repu-
bliki Nigerii oraz JM Rektor Politechniki Federalnej w Bauchi dr Shuaibu Mohammed Musa



55

w
yw

ia
d 

nu
m

er
u

Wierzę, że polska uczona i polski uczony 
jeszcze nie raz zadziwi świat 
– mówi Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Po raz pierwszy gościła Pani na Festiwalu 
Nauki w Krakowie, jakie wrażenie zrobiło 
na Pani to święto nauki?
To był piękny i widok, naukowe miasteczko na-
miotowe rozbite na Rynku Głównym, w samym 
środku historycznej miejskiej przestrzeni. Jednak 
to  zderzenie historii i  współczesności, a  nawet 
poniekąd przyszłości, staje się mniej szokujące, 
gdy sobie uzmysłowić, że po krakowskim bruku 
stąpali Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz-Mo-
drzewski, Paweł Włodkowic i  wielu innych, 
a także kryjąca się pod męskim strojem Nawoj-
ka, pierwsza polska studentka. Festiwal Nauki 
to znakomity pomysł, bowiem pozwala przezwy-
ciężać mit o uczonych, siedzących z dala od ludzi 
w swoich pracowniach i laboratoriach, dysponu-
jących mickiewiczowskim „szkiełkiem i okiem”. 
Ta  inicjatywa pokazuje, że  nauka to  normalna 
i integralna część życia społecznego. W tym sensie 
takie przedsięwzięcia, jak Festiwal Nauki czynią 
wiele dobrego, by uświadomić ludziom, jak nauka 
jest ważna i jak bardzo potrafi być blisko nas. 

W  swoim wystąpieniu wspomniała Pani, 
„z prawdziwą radością będziemy podziwia-
li młodych ludzi i  ich dorobek naukowy. 
Mogę też powiedzieć, że w sercu Krakowa 
króluje nauka, oddajmy się, zatem pod 
władanie tej mądrej królowej” – jak ocenia 
Pani potencjał polskiej nauki?
Potencjał polskiej nauki jest znaczny, jednakże 
odnoszę wrażenie, że  pozostaje on  niedosta-
tecznie wykorzystany. Myślę tu przede wszyst-
kim o  koniecznym i  wciąż niedostatecznym 
związku nauki i praktyki, związaniu dorobku 
naukowców z  gospodarką i  przedsiębiorcami. 
Oczywiście przez jakiś czas nie będziemy taką 
naukową potęgą jak USA, ale uważam, że po-
tencjał polskiej nauki może i powinien służyć 
lepiej na  rzecz rozwoju. Nakłady na  naukę 

wzrosły, zwłaszcza w  ostatnich kilku latach, 
mimo kryzysu, choć wiem, że ludzie nauki uzna-
ją je za dalece niedostateczne. Zdaję sobie spra-
wę, że większe nakłady na naukę oraz większą 
liczbę więcej grantów zaowocuje postępem na-
szego życia i szybko nam się opłaci. A co do po-
tencjału polskiej nauki, powiem tyle, że wierzę 
w Polki i Polaków, ich zdolności i umiejętności. 
Jak dowiodła historia, Polskę stać było na Mi-
kołaja Kopernika, Marię Skłodowską-Curie, 
Jana Czochralskiego, a dzisiaj młodzi polscy na-
ukowcy współpracują z NASA. Wierzę w pol-
ską naukę i  wierzę, że  polska uczona i  polski 
uczony jeszcze nie raz zadziwią świat.

W  obecnym roku Uniwersytet Rolniczy 
w  Krakowie obchodzi jubileusz 60-lecia 
autonomicznej działalności (w  1953 został 
wyodrębniony ze struktur Uniwersytetu Ja-
giellońskiego), jakie dostrzega Pani szanse 
i zagrożenia stojące przed szeroko rozumia-
nym sektorem rolniczym?
Produkcja żywności to  dziedzina strategiczna, 
a w historii ludzkości wojny nie raz wybuchały 
o  jedzenie. Polska ma to szczęście, że  jest poło-
żona w  części świata, gdzie żywności jest dość. 
Ale przecież są wielkie obszary na mapie świata, 
gdzie głód jest wielkim problemem, a żywność 
w dostatecznej ilości pozostaje marzeniem, dość 
wspomnieć tylko region subsaharyjski. Już nie-
gdyś nauka pokazała, że  potrafi przyczynić się 
do  rozwiązania problemu produkcji żywności. 
Mam tu  na  myśli „zieloną rewolucję” z  lat 60-
tych. Ale zarazem zrodziły się nowe zagrożenia 
przez niekorzystne przekształcenia środowiska 
przyrodniczego w  wyniku wprowadzania mo-
nokultur rolnych, przeprowadzania nieprze-
myślanych melioracji czy nadmiernego zużycia 
wody w celu nawadniania, nadużywania nawo-
zów sztucznych i pestycydów. To było pouczające 

globalne doświadczenie, pokazujące jak ważne 
jest, by nauki rolnicze pomagały wspierać pro-
dukcję żywności zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju. Dziś takim dylematem jest sprawa 
GMO. I wreszcie kwestia wody, bo przecież tego-
roczny Festiwal Nauki odbywał się pod hasłem 
„Oblicza Wody”. W istocie, woda, będąca pod-
stawowym czynnikiem życia, równocześnie ży-
ciodajna i śmiercionośna, ożywiająca i niszcząca 
– to żywioł, wobec którego ludzie stają z pokorą, 
i która wymaga całego kunsztu nauki i techniki, 
rozumu i wiedzy, aby dać się ujarzmić.

W  czasie inauguracji XIII Festiwalu Nauki 
JM rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zapropo-
nował, aby w przyszłym roku XIV już festiwal 
odbywał się pod honorowym patronatem 
Marszałka Sejmu RP. Jaka jest, zatem Pani 
odpowiedź na tę propozycję? Pytam o to, gdyż 
wiele wskazuje, że w przyszłym roku my, jako 
Uniwersytet Rolniczy, będziemy po raz 4 ko-
ordynatorem tego wielkiego przedsięwzięcia.
Z przyjemnością obejmę XIV Festiwali Nauki 
w Krakowie swoim patronatem.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, w czasie 
uroczystego otwarcia XIII Festiwalu Nauki 
w Krakowie
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Dwa lata szybko mijają i oto my – germanistki 
Studium Języków Obcych UR znowu miały-
śmy „pełne ręce roboty” organizując kolejną, 
czternastą już Olimpiadę Języka Niemieckiego.

Mottem tegorocznej Olimpiady był frag-
ment wiersza dziewiętnastowiecznego niemiec-
kiego poety Fryderyka Rückerta Mit jeder 
Sprache, die du erlernst, befreist du einen bis da-
her in dir gebundenen Geist (Każdy poznany ję-
zyk wyswabadza skrępowanego dotychczas w to-
bie ducha), a patronatem objął ją dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor 
ds. Dydaktycznych i Studenckich.

WYSOKI POZIOM

Celem naszych olimpiad jest przede wszyst-
kim promocja języka niemieckiego i kultury 
krajów niemieckojęzycznych, jak również 
zmotywowanie studentów do  podnoszenia 
poziomu sprawności językowej. Dla osób 
zdolnych i żądnych wiedzy jest to znakomita 
szansa poszerzenia horyzontów oraz spraw-
dzenia się nie tylko pod względem umiejęt-
ności językowych, lecz także opanowania 
emocji i  komunikatywności w  stresującej 
sytuacji. Cieszy, więc fakt, że nie spada liczba 
młodych ludzi podejmujących to wyzwanie. 

Do  eliminacji pisemnych zgłosiło się 
49 osób (w roku 2011 było ich 48). W tegorocz-
nej Olimpiadzie po  raz pierwszy wzięli udział 
studenci nowo otwartego kierunku – Wetery-
naria, odnosząc spory sukces. Tradycyjnie już nie 
zabrakło też uczestników poprzednich edycji.

A  nie było łatwo, test opracowany przez 
Zespół Języka Niemieckiego sprawdzał umiejęt-
ność słuchania i czytania ze zrozumieniem, skon-
struowania dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz 
znajomość skomplikowanych struktur grama-
tycznych – wszystko na poziomie B1/B2 według 

XIV Olimpiada Języka Niemieckiego

Kraków, 11-18 kwietnia 2013 r. 

Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. 
Nie zabrakło też w nim elementów wiedzy o kra-
jach niemieckiego obszaru językowego.

Duża część kandydatów wykazała się na-
prawdę dobrą znajomością języka, dlatego też 
do finału ustnego zakwalifikowałyśmy aż 14 osób. 
Tutaj oprócz sprawności językowej liczyła się też 
umiejętność kompleksowej, analitycznej wy-
powiedzi na  dany temat. Zestawy opracowane 
przez jury pozwalały zarówno na wykazanie się 
wiedzą z różnych dziedzin, jak i przedstawienie 
własnych przemyśleń i spostrzeżeń.

TEGOROCZNI LAUREACI

Kolejny już raz byłyśmy pod wrażeniem nie 
tylko wiedzy uczestników finału, lecz także 
ich podejścia do tego ważnego życiowego do-
świadczenia. Nieodzowna nuta rywalizacji 
nie była przeszkodą w  dobrej zabawie (rów-
nież w  odniesieniu do  członków szanownej 
komisji!) oraz nawiązaniu w miłej atmosferze 
nowych kontaktów i znajomości.

Decyzją jury pod przewodnictwem 
mgr Anny Kopczyńskiej zwycięzcami XIV 
Olimpiady Języka Niemieckiego zostali:
I miejsce – Artur Czachor, student III roku 
Inżynierii Środowiska,
II miejsce – Paulina Górka, studentka I roku 
Biotechnologii,
III miejsce – Katarzyna Szajdecka, studentka 
I roku studiów II st. Gospodarka Przestrzenna,
IV miejsce – Katarzyna Ceremuga, student-
ka II roku Ochrony Środowiska,
V miejsce – Weronika Banot, studentka 
I roku Weterynarii.

Pamiątkowe dyplomy wręczył laure-
atom kierownik SJO mgr Stefan Załucki. 
Natomiast wszyscy finaliści otrzymali nagro-
dy pieniężne ufundowane przez Studium.

Po  zakończonej Olimpiadzie zapyta-
łam naszych finalistów o ich wrażenia. A oto 
garść refleksji:

– Olimpiadę, zarówno tę jak i wcześniej-
szą bardzo miło wspominam. Jest to  okazja 
do  poznania wielu ciekawych ludzi z  naszej 
Uczelni, spędzenia miło czasu i  sprawdzenia 
poziomu swojej wiedzy.

– Olimpiada była dla mnie bardzo po-
zytywnym doświadczeniem uczelnianym, jed-
nym z milszych jakie przeżyłam. Za dwa lata 
na pewno wezmę udział kolejny raz.

– Sympatyczne jury było bardzo pozy-
tywnie nastawione do każdego uczestnika!

– Każdemu lubiącemu język niemiecki 
gorąco polecam udział w XV Olimpiadzie!

– Mój udział w  Olimpiadzie związany 
był z  chęcią doskonalenia umiejętności języ-
kowych i możliwością rozmowy, a Olimpiada 
była świetną ku temu okazją.

– Z  całego serca mogę polecić wszystkim 
niezdecydowanym uczestnictwo w następnych 
edycjach. Żałuję, że sama nie będę miała oka-
zji ponownie brać udziału, gdyż była to  dla 
mnie zarówno pożyteczna jak i  miła forma 
spędzenia wolnego czasu.

Studenci docenili także przygotowany 
dla nich przez organizatorów poczęstunek 
(„duuuużo jedzenia”, „wiele pyszności”, 
„znakomity bufet”) oraz fakt, że każdy bio-
rący udział w finale został nagrodzony.

Uczestnikom pierwszego i drugiego etapu 
jeszcze raz dziękujemy, zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. Wszystkim zaś życzymy dalszego 
doskonalenia języka niemieckiego i  spotkania 
za dwa lata podczas XV Olimpiady Języka Nie-
mieckiego. A na razie – Alles Gute!

Opracowanie: 
mgr Anna Kopczyńska

Studium Języków Obcych UR
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Już po raz piąty, tym razem w nowej hali 
sportowej, spotkali się pracownicy i  stu-
denci Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie, aby wziąć udział w  Ogólnouczel-
nianym Turnieju w  Tenisie Stołowym 
o  Puchar Przechodni Jolanty Szatko – 
33-krotnej Mistrzyni Polski w  tej dyscy-
plinie. Po grach eliminacyjnych do finału 
dostało się 2 pracowników i 2 studentów. 
Ostatecznie bardzo wyrównanie starcie 
o  I  i  II miejsce stoczyli dr Marek Pająk 
ze studentem Marcinem Stolarczykiem, 
a  wygrał Marcin. Walka o  III i  IV miej-
sce rozegrała się pomiędzy Waldemarem 
Dmochowskim, a  studentem Mate-
uszem Gawronem i tym razem tryumfa-
torem był student.

Klasyfikacja mężczyzn: 
I miejsce Marcin Stolarczyk
II miejsce dr Marek Pająk

V Ogólnouczelniany Turniej Tenisa Stołowego

Kraków, 20 kwietnia 2013 r.

Uczestnicy turnieju

Zwycięzca poprzedniego i tegorocznego 
Turnieju Marcin Stolarczyk po zwycięskiej 
walce stwierdził, że bardzo ciężko było wy-
grać w tym roku.

Klasyfikacja kobiet:
I miejsce Mariola Pawlik absolwentka
II miejsce Aleksandra Pieńkosz
III miejsce Aleksandra Ilinicka

Jak co  roku Jolanta Szatko wręczyła 
puchary, mgr Barbara Korzeniowska-
Socha medale i  nagrody, a  Zarząd Klubu 
AZS dyplomy. Zawody sędziował I ligowy 
sędzia PZTS Andrzej Wieczorek.

Do  zobaczenia za rok. Serdecznie 
zapraszamy!

Opracowanie: 
mgr Barbara Korzeniowska-Socha

zdjęcia: Anna Zięba

III miejsce Mateusz Gawron
IV miejsce Waldemar Dmochowski 

Tegoroczni mistrzowie
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Festiwal Kultury Studenckiej 
– Juwenalia UR 2013
Kraków, 8-9 maja 2013 r.

Tegoroczny Festiwal oficjalnie rozpoczął 
się w  środę 8 maja w  Klubie Akademickim 
„ARKA”, kiedy to JM Rektor Uniwersy-
tetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Wło-
dzimierz Sady przekazał symboliczny 
klucz do  bram Uczelni przewodniczącej 
Samorządu Studentów inż. Annie Orlof. 
Obecni byli także dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Studenc-
kich i Dydaktycznych oraz przedstawiciele 
władz dziekańskich.

ZACZNIJ OD BACHA

Tego wieczoru na scenie wystąpił Chór Uni-
wersytetu Rolniczego, a także Studencki Ze-
spół Góralski – Skalni. Wieczór uświetnił 
występ Zbigniewa Wodeckiego. Gwiazda 
pierwszego dnia Festiwalu przyciągnęła 
do  „ARKI” tłumy ludzi, którzy świetnie 
się bawili, między innymi przy takich pio-
senkach jak Chałupy welcome to, Pszczółka 

Maja, Zacznij od Bacha, czy nawet przy no-
wościach z  jego repertuaru, w  wykonaniu 
iście rockowym! 

Po  występie przyszedł czas na  poka-
zowe starcia czołówki polskiego i  świato-
wego armwrestlingu. Mogliśmy oglądać 
pojedynki takich gwiazd jak: Dariusz 
Muszczaka, Mariusz Grochowski, To-
masz Szewczyk, Piotr Szczerba. Po wspa-
niałym widowisku jakie nam zaprezento-
wali panowie przyszła pora na  dyskotekę 
do białego rana z dj Peterem Madd.

„OSTATNI W RAJU” I „KONIEC ŚWIATA”

Drugi dzień Festiwalu to koncerty plenero-
we na  kampusie Uniwersytetu Rolniczego, 
gdzie stanęła ogromna scena, na  której stu-
denci Uniwersytetu Rolniczego mogli zoba-
czyć i usłyszeć takie zespoły jak: Trifariam, 
Salvation, The Perfumes oraz Ostatni w Raju. 
O godzinie 20:30 przyszła pora na pierwszą 
gwiazdę wieczoru, a  mianowicie na  występ 
zespołu Koniec Świata. Publiczność dopi-
sała i  pod sceną zameldowało się mnóstwo 
studentów, którzy świetnie się bawili. Na za-
kończenie Festiwalu zagrała dla zgromadzo-
nych przed sceną studentów druga gwiazda 
wieczoru, czyli zespół AKURAT, który roz-
grzał publiczność do czerwoności. Po wspo-
mnianych koncertach studenci przenieśli się 
do „ARKI”, żeby tam dalej bawić się do sa-
mego rana. Również jak w dniu poprzednim 
przygrywał dj Peter Madd.

Najbardziej wytrwali studenci Uni-
wersytetu Rolniczego nawet na  chwilę nie 
kładli się spać, żeby w piątek z samego rana 
uczestniczyć w  Wielkim Korowodzie Juwe-
naliowym. Poprzebierani w  różnobarwne 

stroje ruszyli, maszerując ulicami Krakowa 
i  z  okrzykiem na  ustach śpiewali piosenki 
o  Uniwersytecie Rolniczym. Zabawa była 
przednia, następne Juwenalia za rok.

Opracowanie: inż. Paweł Walner 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów

zdjęcia: Krzysztof Karpiński

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Sady przekazuje 
klucz do bram Uczelni przewodniczącej 
Samorządu Studentów inż. Annie Orlof

Występ Zbigniewa Wodeckiego

Wszyscy świetnie się bawili
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BrawURowe Warzenie 2013 
– czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym 
– opowiedzieli nam studenci Koła Naukowego Technologów Żywności,
Sekcja Technologii Fermentacji „Promil”

Kraków, 8 maja 2013 r.

Studenci Sekcji Technologii Fermentacji 
„Promil”, Koła Naukowego Technologów 
Żywności Uniwersytetu Rolniczego zorga-
nizowali podczas Festiwalu Kultury Stu-
denckiej „BrawURowe Warzenie”, czyli 
pokaz warzenia piwa na żywo. Pod Klubem 
Akademickim „ARKA” zjawiło się liczne 
grono entuzjastów pragnących poszerzyć 
swoją wiedzę na temat złotego trunku i spę-
dzić czas na dobrej zabawie. Sądząc po reak-
cjach uczestników nie zabrakło ani jednego 
ani drugiego. Można było spotkać nie tylko 
studentów naszego Uniwersytetu, ale rów-
nież innych krakowskich uczelni.

PIWO NIE JEDNO MA OBLICZE

Impreza rozpoczęła się od prezentacji celów 
i  przebiegu procesu słodowania jęczmienia, 
następnie omawiano kolejne etapy produkcji 
piwa. W ich trakcie, widzowie byli zaprasza-
ni do  samodzielnego wykonania prostych 
czynności, otrzymując za odwagę drobne na-
grody. Można było zaobserwować duże za-
interesowanie ze strony uczestników, którzy 
chętnie zadawali pytania dotyczące użytych 
sprzętów oraz technologii browarniczej.

Studenci Koła Naukowego Technolo-
gów Żywności zarażali swoją pasją i  poka-
zali wszystkim zgromadzonym, że  wypro-
dukowanie piwa w  domowym zaciszu jest 
możliwe. Promowali kulturę picia piwa 
i  udowodnili, że  jest to  nie tylko napój al-
koholowy chętnie spożywany przez stu-
dentów, ale trunek o  długoletniej historii, 
bogatej tradycji i  wielu właściwościach 

odżywczych. Można było przekonać się, 
że walory smakowe, barwa i aromat czynią 
ten napój wyjątkowym.

„BeerPong”

Na tym nie kończyła się rola organizatorów, 
którzy w  ciekawy sposób urozmaicili czas 
oczekiwania na  poszczególne etapy goto-
wania. Wszyscy obecni mogli wziąć udział 
w konkursach i zabawach związanych z wie-
dzą o piwie, o chwytliwych nazwach: „ Be-
erPong”, „Awantura o  kratę”, „Się kręci”, 
oraz „Szybcy i wściekli”. To tylko nieliczne 
z przygotowanych atrakcji, które opierały się 
na  powszechnie znanych grach i  teleturnie-
jach. Liczne nagrody przyciągnęły spore gro-
no śmiałków wliczając w to gości z programu 

międzynarodowej wymiany studentów 
– Erasmus, którzy od  początku do  końca 
aktywnie włączyli się w  BrawURowe Wa-
rzenie. Publiczność świetnie się bawiła. Po-
mimo zaciętej rywalizacji panowała przyja-
zna atmosfera wspólnej biesiady, a uczestnicy 
mogli liczyć na gorący doping.

W  trakcie trwania imprezy można 
było skorzystać z  poradni beerologicznej, 
która była zlokalizowana przy stoiskach 
sekcji „Promil”. Nasz specjalista Doktor 
Beerolog chętnie odpowiadał na wszystkie 
pytania związane z  problematyką piwo-
warstwa, jak również obalał powszechnie 
krążące mity. Zapytaliśmy naszego spe-
cjalistę (doktoranta Katedry Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej), 
o wrażenia z pracy w poradni:

Elementy instalacji do warzenia piwa
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– Panie Doktorze, czy miał Pan dużo 
pracy podczas BrawURowego Warzenia?

Witam, dzisiejsza impreza rozpoczęła się 
bardzo spokojnie i nic nie wskazywało, że tak 
znacząco się rozwinie. Nie ukrywam, że przez 
pierwsze 30 min trwania naszego eventu wraz 
z  asystentką oczekiwaliśmy na  zainteresowa-
nie naszym „gabinetem” wśród zebranych stu-
dentów. Z radością spoglądaliśmy na uczestni-
ków biorących udział w licznych konkursach.

– Na jakie porady mogli liczyć Pacjen-
ci Pańskiego „gabinetu”?

Wszystkim „Pacjentom” starałem się słu-
żyć fachową konsultacją merytoryczną udzie-
lając odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczą-
ce browarnictwa i nie tylko. Oferowana przeze 
mnie pomoc zachęcała kolejnych studentów 
do odwiedzania mojej poradni, a co ważniej-
sze do zadawania nurtujących pytań.

– Jakie problemy najczęściej frapują 
młodych żaków?

Znaczącą część pacjentów stanowili sym-
patycy piwa, zadający pytania dotyczące pro-
blemów związanych z domową produkcją czy 
też związane z obalaniem istniejących mitów 
na  temat surowców, wytwarzania jak rów-
nież spożywania napojów alkoholowych. Nie 
ukrywam, że  udzielanie odpowiedzi właśnie 
na  tego typu pytania były dla mnie najbar-
dziej satysfakcjonujące.

Poza tym chciałbym podkreślić, iż wśród 
zebranych uczestników nie brakowało samo-
dzielnych piwowarów, którzy odpowiednio 
przygotowani, specjalnie na  naszą imprezę 

przyjechali do  Krakowa z  innych miejscowo-
ści. Były także osoby prezentujące swoje wyro-
by i dzielące się swoimi spostrzeżeniami oraz 
kłopotami natury technologicznej.

– Czy po tegorocznej imprezie ma Pan 
jakieś oczekiwania wobec następnej edycji 
BrawURowego Warzenia?

Mam nadzieję, że  kolejna edycja Bra-
wURowego Warzenia również zgromadzi 
co  najmniej tylu entuzjastów browarnictwa 
co w tym roku oraz pozwoli nam na dalsze po-
pularyzowanie wiedzy na ten temat.

W tym roku BrawURowe Warzenie od-
było się po raz trzeci (premiera tego wydarze-
nia miała miejsce w roku 2011) i spotkało się 
z równie dużym zainteresowaniem, co w la-
tach ubiegłych. Stwarza to  możliwość, aby 
wydarzenie to  stało się nieodzowna częścią 
krakowskich Juwenaliów.

Opracowanie: 
Kinga Graniczkowska (B-SM)

Studenci przekonali widzów, że wyprodukowanie piwa w domowym zaciszu jest możliwe

Osobiście można było się przekonać, że piwo jest trunkiem o wielu walorach smakowych
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I Międzywydziałowy Turniej Futsalu

Kraków, 11 maja 2013 r.
 

Studium Wychowania Fizycznego i AZS UR 
zorganizowało I Międzywydziałowy Turniej 
Futsalu. W imprezie tej wzięło udział 18 ze-
społów, czyli około 200 uczestników. Zawo-
dy składały się z trzech faz: 
•	 Pucharowej	–	mającej	na  celu	 elimina-

cje słabszych zespołów,
•	 Grupowej	–	pozwalającej	na wyłonienie	

finalistów,
•	 Finałowej	–	która	ustaliła	pierwszą	trój-

kę turnieju.
Międzywydziałowy Turniej Futsalu był 

rozgrywany po raz pierwszy. Warto nadmie-
nić, że zmienił on nazwę – wcześniej studenci 
toczyli rywalizację w ramach Juwenaliowego 
Turnieju Piłki Nożnej. Zmiana ta nastąpiła 
po oddaniu do użytku hali sportowej.

Kolejny raz studenci Uniwersytetu 
Rolniczego wykazali się wielką fantazją i ju-
wenaliowym polotem przy doborze nazw 

zespołów. Na boiskach można było zobaczyć 
„Monsuny”, „Wsteczny Bieg” czy „Dzikie 
Węże”. Od  początku zespoły ruszyły z  bar-
dzo otwartą i  ofensywną grą. Każdy mecz 
dostarczał wielu emocji. Zarówno studenci 
jak i  pracownicy podeszli do  tego turnieju 

w bardzo poważny sposób i nie dało się za-
uważyć rozluźnienia nawet na minuty przed 
końcem spotkań. Gry toczyły się od godziny 
8 do godziny 18.

Podium w I Międzywydziałowym Tur-
nieju Futsalu prezentowało się następująco:

I miejsce: „Monsuny” – Wydział Rolni-
czo-Ekonomiczny, w składzie: Mateusz Pię-
tak, Maciek Uram, Marcin Mosur, Karol 
Majda, Andrzej Wolan, Mateusz Wilk,

II miejsce: „Twój Stary”,
III miejsce: „Team For Fun”.

•	 Najlepszym	bramkarzem	został:
Mateusz Piętak – drużyna „Monsuny”
•	 Najlepszym	strzelcem	został:
Paweł Gmyz – drużyna „Twój Stary”

Patronem imprezy zostało Kierow-
nictwo Studium Wychowania Fizycznego.  
Serdecznie gratulujemy zwycięskiemu Wy-
działowi! Wszystkich uczestników zapra-
szamy za rok!

Opracowanie i zdjęcia: 
mgr Jerzy Lipczyński

Tegoroczni mistrzowie

Na boisku rywalizacja była zacięta, lecz czysta i sportowa
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Podwójna korona dla 
Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji
Kraków, 18 maja 2013 r.

W  nowej hali sportowej Uniwersytetu Rol-
niczego stawiły się reprezentacje Wydziałów 
by rywalizować o  miano najlepszego w  ko-
lejnej edycji Międzywydziałowego Turnie-
ju Piłki Siatkowej. Do  współzawodnictwa 
zgłosiło się 7 drużyn kobiet i 4 reprezentacje 
mężczyzn. Zacięta rywalizacja toczyła się 
od  godziny 9 rano do  godziny 16, na  3 bo-
iskach jednocześnie. Gorący doping publicz-
ności i sportowe ambicje grających sprawiły, 
że turniej stał na wysokim poziomie.

Puchar Kierownika Studium Wycho-
wania Fizycznego w  kategorii kobiet obro-
niła reprezentacja Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i  Geodezji. W  rozgrywanej po  raz 
pierwszy rywalizacji drużyn męskich zwy-
ciężył również Wydział Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji.

Nagrody dla uczestników ufundował dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. 
Dziękujemy uczestnikom, kibicom i oczywi-
ście gorąco zapraszamy za rok.

Opracowanie: 
mgr Janusz Zachara KU AZS UR

Zdjęcia: mgr Jerzy Lipczyński

W  Dworku Uniwersytetu Rolniczego 
i na terenach zielonych Wydziału Inżynierii 
Środowiska i  Geodezji odbyło się ognisko 
podsumowujące działalność Samorządu Stu-
dentów w  roku akademickim 2012/2013. 
Spotkanie to  swoją obecnością uświetnił 
JM Rektor UR – prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady, dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i  Studenckich, prof. dr hab. inż. Andrzej 
Lepiarczyk – dziekan Wydziału Rolniczo-
Ekonomicznego, prof. dr hab. inż. Czesław 
Klocek – dziekan Wydziału Hodowli i Bio-
logii Zwierząt, prof. dr hab. inż. Stanisław 
Mazur – dziekan Wydziału Ogrodniczego, 
prof. dr hab. Teresa Fortuna – dziekan Wy-
działu Technologii Żywności, dr hab. inż. 
Andrzej Kwitna – prodziekan ds. Studiów 
Stacjonarnych  na  Kierunkach Geodezja 
i  Kartografia oraz Gospodarka Przestrzen-
na, dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. 
UR – kierownik Architektury Krajobrazu, 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Zawodnicy w trakcie meczu

Od lewej: inż. Anna Orlof – przewodnicząca 
URSS, JM Rektor UR – prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady i mgr inż. Robert Łoś
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Spotkanie podsumowujące działalność 
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
i Wydziałowych Rad Samorządu Studentów 
w roku akademickim 2012/2013
Kraków, 6 czerwca 2013 r.

Samorządu Doktorantów – mgr inż. Elż-
bieta Kornalska. Zebranych tak licznie 
Gości oraz samorządowców przywitała inż. 
Anna Orlof – przewodnicząca Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów, która pokrótce 

mgr Magdalena Bialik – zastępca kanclerza 
ds. Administracyjno-Gospodarczych, mgr 
Wacław Trojan – kierownik Działu Na-
uczania, inż. Wojciech Maślanka – opiekun 
Dworku w Mydlnikach oraz przedstawicielka 

opowiedziała o inicjatywach, które w minio-
nym roku akademickim z  sukcesem podjął 
Samorząd. Następnie głos zabrał prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady, który po-
dziękował przewodniczącej oraz zebranym 
studentom za wkład w rozwój naszej Uczel-
ni, następnie poszczególni przedstawiciele 
samorządów wydziałowych opowiedzieli 
o inicjatywach, które podjęli na swoich wy-
działach w ciągu mijającego roku. 

Po  sprawozdaniach Samorządowcy, 
którzy kończą swoją przygodę ze  studiami 
i  tym samym z  samorządem: mgr inż. Ro-
bert Łoś, mgr Paweł Krasa, mgr inż. Grze-
gorz Szymlak, mgr inż. Tomasz Kubacki, 
mgr inż. Maciej Gliniak, mgr inż. Irmina 
Włusek, dostali drobne upominki, które 
będą im przypominały kilka lat poświęco-
nych dla społeczności akademickiej. 

Po części oficjalnej wszyscy zebrani zasie-
dli na świeżym powietrzu do małej uczty. Stu-
denci zapewne zapamiętają ten wieczór z  jak 
najlepszej strony, gdyż oprócz części kulinar-
nej, mogli pobawić się przy dobrej muzyce.

Tak właśnie zaproszeni Goście i  Stu-
denci zakończyli działalność w roku akade-
mickim 2012/2013. Teraz studentom zosta-
ła do  zaliczenia sesja i  trochę odpoczynku 
w czasie przerwy wakacyjnej, by z naładowa-
nymi akumulatorami wrócić do samorządo-
wej pracy we wrześniu.

Opracowanie: 
inż. Paweł Walner 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
fot. Andrzej Majerski (WHiBZ)

Za kilka chwil rozpocznie się ognisko

Spotkanie upływało w przyjacielskiej atmosferze
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Ważny rok dla Studium Wychowania 
Fizycznego
Kraków, 29 czerwca 2013 r. 

To był ważny rok dla Studium Wychowania 
Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego, waż-
ny pod względem organizacyjnym jak i spor-
towym. Podczas przerwy międzysemestral-
nej siedziba Studium została przeniesiona 
do  nowego obiektu. Nowoczesna, obszerna 
i  wielofunkcyjna hala sportowa, w  której 
rozpoczęliśmy zajęcia w  lutym, dała nam 
możliwości prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych w  zupełnie odmiennych warunkach. 
Również zawodnicy sekcji AZS poczuli ja-
kościową zmianę w treningach sportowych. 
Przestronność i  wielozadaniowość nowe-
go, przyjaznego środowisku naturalnemu, 
obiektu na  pewno zmobilizowała sportow-
ców do ciężkiej pracy.

ERGOMETR, CIĘŻARY, SNOWBOARD

Po  raz pierwszy studenci UR reprezento-
wali naszą Uczelnię w  nowych, mało zna-
nych dyscyplinach. Wielką i  bardzo miłą 

niespodziankę sprawiły nam drużyny kobiet 
i mężczyzn w ergometrze wioślarskim. Już 
w  zawodach Ligi Małopolskiej nasi zawod-
nicy dali sygnał, że  trzeba liczyć się z  ich 
siłą! Panowie zajęli trzecie miejsce, a panie 
pierwsze. Równorzędna i  co  ważne udana 
walka z ekipami AWF i AGH, niosła wiele 
emocji i  sportowej satysfakcji. Na  Mistrzo-
stwach Polski rozegranych w  Warszawie 
drużyna kobieca osiągnęła wspaniały wynik 
zajmując pierwsze miejsce w  klasyfikacji 
Uczelni Społeczno-Przyrodniczych i trze-
cie w klasyfikacji generalnej!!! 

Drugą sportową niespodzianką w  tym 
sezonie był występ Rafała Leśniewskiego 
w  Akademickich Mistrzostwach Polski 
w podnoszeniu ciężarów. Ta niszowa i mało 
popularna u  nas dyscyplina rzadko gości 
na  czołowych stronach gazet. Tym razem 
jednak nasz zawodnik postarał się, aby o UR 
było głośno. Jego srebrny medal w kategorii 
do 105 kg w łódzkich zawodach Mistrzostw 

Polski, był sporym wydarzeniem i bardzo się 
z niego ucieszyliśmy.

Tradycyjnie o  medale Mistrzostw Pol-
ski walczą narciarze, snowboardziści i  lek-
koatleci. Snowboardzistki wywalczyły złoty 
medal w bardzo mocnej i wyrównanej stawce 
zawodników z  całej Polski. Kobieca druży-
na narciarek zdobyła brązowy medal i trze-
cie miejsce w  typach Uczelni Społeczno-
Przyrodniczych.

LEKKOATLETYKA I ŚCIANKA 

WSPINACZKOWA

Początek sezonu lekkoatletycznego rozpo-
czął się dla nas złotym medalem Katarzy-
ny Broniatowskiej w  trudnych biegach 
przełajowych. Z  kolei jej start w  Halo-
wych Mistrzostwach Europy na  3000 m 
zakończył się wywalczeniem brązowego 
medalu! Po tym jesiennym sukcesie, przy-
szły również wiosenne medale skoczków. 
Łódzkie zawody Mistrzostw Polski przy-
niosły nam dwa srebrne medale w  skoku 
w  dal Piotra Berkowicza i  w  trójskoku 
Andrzeja Dońca.

Wciąż poza zasięgiem konkurencji jest 
Klaudia Buczek. Jej forma na wspinaczko-
wej ścianie gwarantuje sukces, a kolejny złoty 
medal Mistrzostw Polski jest tylko tego po-
twierdzeniem. W tym sezonie może się ona 
pochwalić wywalczeniem Pucharu Polski 
i  wicemistrzostwa Polski w  seniorskich za-
wodach wspinaczki skałkowej.

Poniżej prezentujemy zestawienie wy-
ników naszych najlepszych sportowców, jed-
nak, co  należy podkreślić, jesteśmy dumni 
ze  wszystkich, którzy trenując osiągają naj-
większy sukces – poprawiają własne wyniki. Kobieca drużyna w ergometrze wioślarskim
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MEDALIŚCI AKADEMICKICH MISTRZOSTW 

POLSKI

•	 Ergometr	wioślarski	kobiety:	
 Marianna Kozieł (WTŻ), Agata Zię-

tarska (WIŚiG), Anna Rudkowska 
(WHiBZ), Izabela Dulik (WR-E), Ur-
szula Waksmundzka (WL), Beata Strą-
cel (B-SM) – I miejsce w typach uczelni, 
III miejsce w klasyfikacji generalnej

•	 Podnoszenie	ciężarów:
 Rafał Leśniewski (WL) – II miejsce
•	 Narciarstwo alpejskie:
 Ewa Bursztyńska (WTŻ), Anna Stoch 

(WTŻ), Anna Słaboń (WTŻ), Ola 
Strzępek (AK-SM), Karolina Włoch 
(WTŻ) – III miejsce w typach Uczelni 
Społeczno-Przyrodniczych

•	 Snowboard:
 Angelika Żelasko (WIPiE), Justyna Ko-

nar (WR-E), Katarzyna Galon (WR-E), 
Edyta Kurtyna (B-SM), Justyna Bar-
toszek (B-SM) – I  miejsce w  typach 
Uczelni Społeczno-Przyrodniczych

•	 Lekkoatletyka:
 Katarzyna Broniatowska (UCMW 

UJ-UR) – I miejsce przełaje
 Andrzej Doniec (WTŻ) – II miejsce 

trójskok
 Piotr Berkowicz (B-SM) – II miejsce 

skok w dal
•	 Wspinaczka	skałkowa:
 Klaudia Buczek (WTŻ) – I miejsce

JEST DOBRZE – BĘDZIE JESZCZE LEPIEJ

Oprócz wyżej wymienionych sukcesów, 
warto wspomnieć o  trzecim miejscu dru-
żyny kobiecej kolarstwa górskiego. Była 
to kolejna niespodzianka zafundowana nam 
przez startujące po raz pierwszy w tego typu 
zawodach zawodniczki. W  Mistrzostwach 
Polski nasza drużyna piłkarzy nożnych za-
jęła niewdzięczne, czwarte miejsce. 

MEDALIŚCI MAŁOPOLSKIEJ LIGI 

AKADEMICKIEJ

•	 Ergometr	wioślarski
 Ewelina Fołta (WR-E) Marianna Ko-

zieł (WTŻ), Agata Ziętarska (WIŚiG), 

Anna Rudkowski (WHiBZ), Izabela 
Dulik (WR-E), Urszula Waksmundz-
ka (WL), Beata Strąceń (B-SM) 
– I miejsce

 Paweł Bathelt (WR-E), Jacek Rygalik 
(WL), Piotr Potaczek (WR-E), Maciej 
Porąbka (WO), Dominik Pilśniak 
(WL), Kacper Ciaś (WR-E), Grzegorz 
Motowidło (WIŚiG) – III miejsce

•	 Kolarstwo	górskie	kobiet
 Agnieszka Roszak (WHiBZ), Angeli-

ka Kliszcz (WR-E) – III miejsce

WIDAĆ NAS

Warto wspomnieć o imprezach sportowych, 
w których mieliśmy swój udział lub byliśmy 
bezpośrednimi organizatorami. Już trzeci 
raz w październiku odbywają się zawody dla 
studentów pierwszych roczników pod nazwą 
Cracoviada. Impreza mająca na celu promo-
cję sportu wśród społeczności akademic-
kiej, cieszy się dużą popularnością i zachęca 
do podjęcia wysiłku. 

Ogromnym sukcesem wśród studentów 
i pracowników naszej Uczelni cieszą się nar-
ciarskie i snowboardowe zawody o Mistrzo-
stwo Uniwersytetu Rolniczego. Ponad stu-
osobowa grupa zawodników i  zawodniczek 
walczyła o miano najlepszych narciarzy UR. 
Przy ogromnym wsparciu kibiców, wśród 
których były również władze Uczelni, rywa-
lizację międzywydziałową wygrał Wydział 
Leśny. Również sporym zainteresowaniem 
cieszą się międzywydziałowe turnieje piłki 
halowej, tenisa stołowego, siatkówki kobiet 
i  mężczyzn, trójboju siłowego oraz zawody 
pływackie o  Puchar Leszcza. Osobną kate-
gorią rywalizacji sportowej są wyścigi „smo-
czych łodzi”. Ta  szybko rozwijająca się dys-
cyplina ściąga na  nabrzeża Wisły ogromną 
liczbę kibiców. Również na linii startu poja-
wia się coraz więcej drużyn, chcących zmie-
rzyć się z  12 metrową łodzią, nurtem rzeki 
i  załogami innych uczelni. W  zawodach 
organizowanych z  okazji Festiwalu Nauki 
wśród rywalizacji męskiej doszło do rewan-
żu za zawody ubiegłego roku. Po pasjonują-
cej, zaciętej i ogromnie widowiskowej walce 

najszybciej do mety dopłynęła łódź Uniwer-
sytetu Rolniczego pokonując zeszłorocznego 
zwycięzcę i głównego faworyta AGH. Wśród 
kobiecych załóg drugie miejsce zajęła ekipa 
Uniwersytetu Rolniczego uznając wyższość 
łodzi AWF-u. Na  koniec nie można zapo-
mnieć o niewiarygodnym wyniku Anny Fi-
gury (WL), która na Mistrzostwach Świata 
we Francji w skitouringu wywalczyła tytuł 
mistrzyni świata.

W sumie w zawodach, turniejach i  roz-
grywkach drużynowych na różnym szczeblu 
i wielu arenach całej Polski wystąpiło ponad 
200 sportowców reprezentujących barwy Uni-
wersytetu Rolniczego. Gratulujemy wszyst-
kim postawy i  zaangażowania. Medalistom 
życzymy powtórzenia wyniku, tym którym 
nie udało się zająć miejsca na podium życzy-
my wytrwałości w dążeniu do upragnionego 
celu oraz szczęścia tak bardzo potrzebnego 
w tej dziedzinie życia jakim jest sport. Dzię-
kujemy trenerom i wszystkim osobom, które 
w choć minimalnym stopniu wsparły sukces 
zawodników Uniwersytetu Rolniczego!

 Opracowanie: mgr Paweł Lisek
Studium Wychowania Fizycznego

Klaudia Buczek

Męska obsada smoczych łodzi
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III Festiwal Chórów Męskich 
„Krakowska Wiosna”
Kraków, 24-26 maja 2013 r. 

Muzeum Inżynierii Miejskiej mieszczące się 
przy ul. św. Wawrzyńca 15, to jedno z wielu 
interesujących i oryginalnych miejsc w Kra-
kowie. Właśnie tam, w  dniach 24-26 maja 
odbywał się III Festiwal Chórów Męskich 
Krakowska Wiosna pod patronatem profe-
sora Jacka Majchrowskiego – prezydenta 
Miasta Krakowa. Jednym z  uczestników 
trzydniowego festiwalu był, działający 
przy Uniwersytecie Rolniczym, Chór Mę-
ski Środowiska Akademickiego Krakowa 
AGRICOLA, pod dyrekcją mgr Joanny 
Gutowskiej-Kuźmicz.

Pięknie odnowione budynki z  muzeal-
nymi i zastygłymi w bezruchu eksponatami 
tramwajów, stanowiące wielką atrakcję dla 
miłośników historii techniki i  industrialnej 
architektury, były pięknym tłem i  kontra-
stem dla niezwykle dynamicznych i  żywot-
nych intechórzystów.

Poprzedniego dnia (czyli 23 maja) od-
była się tu  głośna impreza Gumball 3000, 
będąca międzynarodowym rajdem samo-
chodowym, organizowanym już od  prawie 
piętnastu lat. Biorą w  nim udział znani 
światowi muzycy, aktorzy, sportowcy i  ce-
lebryci, przemieszczający się po  Europie, 
wartymi wiele dolarów sportowymi samo-
chodami. Tak też było w  tym roku. Pod-
czas swej podróży, trafili oni do  Muzeum 
Inżynierii, gdzie byli oglądani i podziwiani 
przez tłumy krakowian.

Chórzyści AGRICOLI, zaledwie dzień 
później, udowodnili, że  nie trzeba wielkich 
pieniędzy, by móc osiągnąć te same cele: do-
trzeć do Muzeum Inżynierii, być oglądanym 
i podziwianym przez krakowian.

Jedną z  gwiazd wspomnianego rajdu 
był amerykański aktor, znany serialu, Sło-
neczny Patrol, David Hasselhoff. W  tym 

to filmie, prężąc muskuły, nieustannie cza-
rował swym uśmiechem damską widownię. 
I  takie zachowania nie są  obce dla człon-
ków chóru AGRICOLA. Tylko chóralne 
garnitury skrywają dyskretnie muskulaturę 
chórzystów, a  damska część widowni za-
wsze jest wzruszona i poruszona płynącym 
ze  sceny czarem i  wdziękiem. Zwłaszcza, 
że podczas występu w Muzeum Inżynierii, 
w programie znalazły się:

− Ach Śpij Kochanie – Henryka Warsa 
i Ludwika Starskiego,

− Już taki jestem zimny drań – Henryka 
Warsa i Ludwika Starskiego oraz Jerze-
go Nela,

− Całuję Twoją dłoń madame – Ralpha 
Erwina i Fritza Rottera,

− Umówiłem się z nią na dziewiątą – Hen-
ryka Warsa i Emanuela Schlechtera,

− Echa z gór – Jana Pasierba Orlanda,
− Pieśni Góralskie – Jana Pasierba Orlan-

da, wykonane wspólnie z  chórem Echo 
i Hasło.
Takiej dawki emocji nie udałoby się 

wytworzyć panu Haselhoffowi, nawet wraz 
z  kolegami ze  Słonecznego Patrolu, nawet 
w kąpielówkach i nawet w sprincie na gorą-
cej kalifornijskiej plaży… AGRICOLA, do-
konała tego w hali starych, ale pięknie odre-
staurowanych, krakowskich tramwajów. Jeśli 
ktoś chciałby głębiej spojrzeć w oczy chórzy-
stów, rozgrzanych śpiewanymi przez siebie 
piosenkami, to może dostrzegłby tam także, 
iż żeńska część chóru była równie zachwyco-
na ich śpiewaniem, ale to  już zupełnie inna 
historia... Złośliwi mogliby dodać, że nawet 
z gatunku „science fiction”...

Opracowanie: Janusz „Fazi” Czerwiec
Zdjęcie: Artur Gawor

Występ Chóru Męskiego Środowiska Akademickiego Krakowa AGRICOLA, 
pod dyrekcją mgr Joanny Gutowskiej-Kuźmicz
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Dzień Dziecka w „ARCE”

Kraków, 26 maja 2013 r.

Już po raz kolejny w Klubie Akademickim 
„ARKA” odbył się Dzień Dziecka – czyli 
impreza skierowana dla dzieci w  każdym 
wieku. Organizacji podjęła się Rada Pro-
gramowa Centrum Kultury Studenckiej 
oraz nasi przyjaciele ze  Studium Wycho-
wania Fizycznego. W programie artystycz-
nym wziął udział m.in. Teatr Profilaktyki 
i Edukacji „Maska” oraz nasz niezawodny 
Zespół Taneczno-Teatralny IRMINIA 
pod kierownictwem dr inż. Anny Ho-
styńskiej, który powitał dzieci i rodziców 
wspaniałym spektaklem.

Dzieci od  samego początku bawiły 
się świetnie, podobnie jak i rodzice, co wi-
dać na zdjęciach. Przygotowano dla nich 
ciekawe konkursy i zabawy, a najmłodsze 
pokolenie z  zainteresowaniem oglądało 
bajki w  zaczarowanym kinie. Był rów-
nież czas na zabawę taneczną: parkiet sali 
widowiskowej okazywał się czasami za 
mały dla wszędobylskich urwisów, któ-
re najchętniej zwiedzały zaplecze sceny. 

Jednak przygotowany poczęstunek przy-
ciągał niezawodnie i  dzięki temu można 
było przejść do kolejnego etapu gier i  za-
baw. Nad wszystkim czuwali bohatero-
wie różnych bajek, którzy licznie w  tym 
dniu przybyli do  „ARKI”, a  wśród nich 
byli m.in. Batman, Lucky Luck, Obe-
liks z  pełnym kociołkiem Panoramixa, 

zawitał nawet sam Cezar. Serdecznie im 
wszystkim dziękuję i mam cichą nadzieję, 
że przyjadą w przyszłym roku.

Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci 
jak i rodzice, a także opiekunowie byli bar-
dzo zadowoleni, co nas niezmiernie cieszy. 
Składam szczególne podziękowania dla 
wszystkich studentów i pracowników, któ-
rzy przyczynili się do  zorganizowania tej 
wspaniałej imprezy. 

Opracowanie: mgr inż. Michał Szanduła
kierownik Centrum Kultury Studenckiej

Zdjęcia: mgr Agnieszka Szanduła
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Dzień Rektorski w krakowskich uczelniach

Kraków, 1 czerwca 2013 r.

Tegoroczny Dzień Dziecka w  krakowskich 
uczelniach był wyjątkowy. Dokładnie 1-szego 
czerwca w Uniwersytecie Jagiellońskim, Aka-
demii Górniczo-Hutniczej i  Uniwersytecie 
Rolniczym odbyły się spotkania najwyższych 
władz Uczelni z dziećmi w wieku od 6 do 12 
lat. Dzień Rektorski to inicjatywa zrealizowa-
na przez pracowników Biura Informacji i Pro-
mocji oraz Biura Rektora UR we współpracy 
z Fundacją Uniwersytet Dzieci, która jest po-
mysłodawcą tego wydarzenia.

Z WIZYTĄ U REKTORA

Uniwersytet Rolniczy odwiedzili 6 i  7- lat-
kowie. Ubrany w  rektorską togę oraz biret,  
JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady przyjął w  swoim gabinecie 83 dzieci. 
Opowiadał im o  strukturze Uczelni, a  także 
o swoim standardowym dniu pracy. Dzieci 
dyskutowały z  Rektorem, zadawały dociekli-
we pytania i  opowiadały o  swoich planach 
na  przyszłość. – Idea Uniwersytetu Dzieci jest 

niezwykle cenna, daje możliwość zapoznania 
dzieci od najmłodszych lat z istotą Uniwersytetu. 
W przyszłości te osoby mogą stać się studentami 
Uniwersytetu Rolniczego lub naukowcami – po-
wiedział podsumowując spotkanie JM Rektor 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

ZWIEDZANIE UCZELNI

Kolejnym punktem programu było zwiedza-
nie Sali Senackiej, w której dzieci dowiedziały 
się o roli Senatu w życiu Uczelni, jego składzie 
oraz terminach posiedzeń. Duże zaciekawienie 
budziły portrety poprzednich Rektorów.

Następnie nasi mali goście udali się 
na  zwiedzanie reszty Uczelni. Na  Wydziale 
Rolniczo-Ekonomicznym, dzieci odwiedziły 
Zakład Łąkarstwa, gdzie dr inż. Beata Gry-
gierzec wraz z  dr. inż. Wojciechem Szew-
czykiem zaprezentowali materiał siewny oraz 
kwiatostany wybranych gatunków traw. Każde 
dziecko mogło samodzielnie dokonać rozpo-
znania nasion i  stworzyć własną kompozycję 

Dzieci dyskutowały z Rektorem, zadawały dociekliwe pytania i opowiadały o swoich 
planach na przyszłość 

Z wizytą w Zakładzie Łąkarstwa

florystyczną z  kwiatostanów. Zajęciom towa-
rzyszył pokaz multimedialny wybranych zbio-
rowisk trawiastych.

W  Katedrze Chemii Rolnej i  Środowi-
skowej, dr inż. Agnieszka Baran przepro-
wadziła warsztaty Chemiczny ogród. Wyko-
rzystując kryształy różnych soli, np. chlorku 
żelaza, chlorku niklu, czy siarczanu miedzi, 
dzieci tworzyły „podwodne ogrody” (barwne 
formy kryształów przypominające kwiaty).

Na  koniec tego wyjątkowego spotkania 
każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom 
oraz grupowe zdjęcie z Rektorem.

Opracowanie: 
mgr inż. Izabella Majewska

rzecznik prasowy UR

Chemia może być pasjonująca
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„ARKA” – Klub inny niż wszystkie…

Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Zbierają krew, sprzedają karykatury Rekto-
rów, integrują seniorów, zwiedzają świat – 
często nie wychodząc spod dachu, do  tego 
bawią i kształcą. Wszystko to w imię kultu-
ry studenckiej! – Tak można podsumować 
kolejny rok działalności Centrum Kultury 
Studenckiej.

20 czerwca br. odbyło się spotkanie 
Rady Programowej Centrum Kultury Stu-
denckiej ARKA. Swoją obecnością uświet-
nili je JM prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady Rektor Uniwersytetu Rolniczego, dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i  Studenckich 
oraz opiekunowie Rady Programowej CKS 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech i  dr 
hab. inż. Jerzy Skrzyszewski. Spotkanie 
otworzył kierownik CKS mgr inż. Michał 
Szanduła, który dokonał krótkiego wpro-
wadzenia, po czym oddał głos mgr. inż. Ro-
bertowi Łosiowi (przewodniczącemu Rady 
Programowej CKS). Rozpoczął on  podróż 
w  przeszłość, przez niemal 100 wydarzeń 
kulturalnych odbywających się w minionym 
roku akademickim. Przez około godzinę by-
łem świadkiem tego, jak wiele można zrobić, 
jak dużo dokonać, ile z siebie dać, jeżeli ma się 
to coś – pasję. Jest ona czymś fenomenalnym, 
pomaga uciec od codzienności, pozwala wy-
zwolić z siebie emocje, stać się prawdziwym 
sobą. W przypadku studentów UR działają-
cych w  „ARCE” pasją jest: taniec, muzyka, 
podróże, śpiew, pomoc potrzebującym. Pa-
sja, jest czymś bardzo ważnym w  ich życiu. 
Jest czymś, co kochają robić, w czym czują się 
naprawdę spełnieni. Godzinna prezentacja 
95 slajdów dała wiele do myślenia, pokazała 
kierunek, w którym winna iść Uczelnia kra-
kowska chcąca być widziana i ceniona przez 

studentów. Ten pokaz slajdów był jedynie 
bardzo dobrze przyrządzonym daniem, 
w  skład, którego wchodziły pielęgnowane 
przez cały rok składniki. Chcąc przedstawić 
wszystkie, musiałbym zamiast artykułu na-
pisać książkę. Pozwolę sobie, zatem na  pre-
zentację kilku wątków. 

SPOTKANIA PODRÓŻNICZE

To  cykl spotkań z  udziałem podróżników. 
Ich celem jest przybliżenie, kultury, sztuki 
i  charakterystyki przedstawianych regio-
nów. CKS w  tym roku zorganizowało wir-
tualne wycieczki m.in. do  Jemenu, Ghany, 
Palestyny, Toskanii oraz nad jezioro Bajkał. 
Inną formą poznania świata są  Wieczory 
Folkowe. Podróże w  odległe zakątki świa-
ta przez taniec, muzykę i  śpiew. Na  takie 
wieczory zapraszane są  grupy artystyczne, 
które kultywują folklor właściwy dla da-
nego regionu na świecie. Scena Klubu Aka-
demickiego gościła zespoły trudniące się 

w  hiszpańskim flamenco, tańcach Bułgarii 
Północnej i Południowej oraz staropolskich 
tańcach góralskich. Uczestnicy nie tylko 
mogą rozkoszować oczy nieznanymi dotąd 
aspektami folkloru, ale również nauczyć się 
podstawowych ruchów danego tańca. Czę-
sto dodatkiem jest degustacja potraw z  da-
nego regionu. Należy tu  nadmienić, że  ich 
przygotowaniem zajmują się studenci współ-
pracujący z „ARKĄ”. 

Nie od  dziś wiadomo, że  teoria 
to  nie wszystko! Empiryczne pozna-
nie umożliwiały Wyjazdy Studenckie 
do  Lwowa, Budapesztu, Pragi oraz naj-
większy: do  Wenecji, Rzymu, Watykanu  
i Florencji. 

PRZEZ MUZYKĘ DO SERCA

Scena „ARKI” nie miała lekko w  kończą-
cym się właśnie roku akademickim. Na  de-
skach jej parkietu, podczas Wieczorów 
Muzycznych studenci zasłuchiwali się 
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w  brzmieniach takich zespołów jak: Czas 
Ognia – Czas Wielbienia, Regent, State Ugre, 
BobOne, BasTajpan, Setareth. Nie zabrakło 
również wieczorów tematycznych np. hallo-
ween, retro party czy wieś party.

Na  początku tego artykułu wspo-
mniałem o  sprzedawaniu karykatur Rek-
torów Uniwersytetu Rolniczego. Okazuje 
się, że  nic w  tym złego, jeżeli towarzyszy 
temu szczytny cel. Była nim wówczas po-
moc dla Małopolskiego Hospicjum dla 
Dzieci. Na  koncercie charytatywnym ze-
brano wówczas 3562 zł dzięki sprzedaży 
stroików oraz wspomnianych podobizn 
władz Uczelni. W  działalność charyta-
tywną wpisuje się również przeprowadze-
nie czterech akcji krwiodawstwa, w czasie 
których zebrano blisko 100 litrów krwi. 

Corocznie odbywa się Dzień Dziecka, któ-
ry w  tym razem był zorganizowany przy 
okazji Dnia Mamy.

KULTURA I KABARET

Celem CKS jest również ułatwienie stu-
dentom dostępu do  tzw. kultury wyższego 
rzędu. W  związku z  czym powstał projekt 
nazwany Kulturalny Student UR. W  jego 
ramach odbyły się 4 spektakle teatralne: 
Atrament dla leworęcznych – Teatru KTO, 
Misterium Męki Pańskiej i  Dzisiaj w  Betle-
jem – amatorskiej grupy „SamiSwoi” oraz 
Brzydkie kaczątko – grupy IRMINIA. 

Imprezami, które za każdym razem, 
gdy o  nich mowa wywołują dumę u  orga-
nizatorów są  Międzywydziałowy Turniej 
Artystyczny oraz Międzyuczelniany Prze-
gląd Kabaretów Studenckich KLAMKA. 
Są to spotkania cieszące się ogromnym zain-
teresowaniem. Każdorazowo mury „ARKI” 
wypełniają się po  brzegi, nie tylko widza-
mi, ale również i  może przede wszystkim 
śmiechem. Cytując słowa Prorektora ds. 
Dydaktycznych i  Studenckich – dr hab. 
inż. Sylwestra Tabora, prof. UR: - Lanso-
wana w mediach scena kabaretowa dostarcza 
nam – widzom te  same twarze od wielu lat. 
Prezentowane skecze są płytkie i błahe. Uwa-
żam, że grupy pokazujące się na KLAMCE, 

Wieczór Folkowy Bułgaria Południowa

prezentują poziom artystyczny, który można 
bez cenzury nagrać i emitować w stacjach TV. 

W  tym miejscu ogromne brawa należą 
się studentom, bez których inicjatywy reali-
zowane w  „ARCE” nie miałby prawa bytu, 
co  w  swojej końcowej wypowiedzi podkre-
ślał mgr inż. Michał Szanduła. Zostały 
przywołane pojedyncze perypetie, które 
utkwiły panu Michałowi w pamięci, a które 
pokazywały różnorodność zachowań żaków 
UR’u  podczas organizacji wydarzeń kultu-
rowych. Niemniej godny podziwu był towa-
rzyszący wszystkim poczynaniom wspólny 
mianownik – nawet w sytuacjach konfliktu.

Przy okazji tej wypowiedzi można 
stwierdzić, że  nasi studenci są  różni: mil-
czący, wy gadani, fleg ma tyczni, scep tyczni, 
pełni życia, ra dośni, dziecin ni, roz rywko wi. 
Dzielą  ich: ki lometry, poglądy, wiek, ko lor 
oczu, wzrost, nu mer bu ta, płeć, upodobania 
muzyczne, a wszys tkich łączy jed na „da ma”, 
piękna  i  elok wen tna o  oczach ko loru tęczy. 
Jej  wiek jest  dotąd niez na ny, ale jak  wiado-
mo ko biet o  wiek  się nie  py ta. Od  da wien 
daw na po mie szku je gdzieś na kampusie UR 
przy al. 29 Listopada 54 – na  imię ma Pas-
ja – Pasja do tworze nia. Znasz ją? Ci, którzy 
poświęcają swój czas na  pracę w  Centrum 
Kultury Studenckiej odpowiedzą – tak…

Czy „ARKA” jest klubem innym niż 
wszystkie? By odpowiedzieć, chciałbym 
przytoczyć kolejną myśl Michała Szan-
duły. – Kiedy spojrzymy na  otaczające nas 
zewsząd kluby, puby, miejsca spotkań – zo-
baczymy w większości obraz pełen komercji, 
gotowego, niezmiennego produktu. Gdzie 
przychodząc zawsze dostaniemy to  samo. 
Alternatywą może być „ARKA”, której 
produkt jest ciągle budowany przez samych 
studentów. Nie jest to w żaden sposób nega-
tywem, gdyż jest plastyczny i może być dosto-
sowywany do oczekiwań odbiorcy na bieżąco 
– dostarcza wszystkiego tego, co w danym mo-
mencie człowiekowi w duszy gra. 

Zatem tak, „ARKA” jest miejscem in-
nym niż wszystkie – mam nadzieję, że zosta-
nie tak na długie lata…

Opracowanie: Michał Frasiński
Zdjęcia: mgr Agnieszka SzandułaKLAMKA 2013
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 23 kwietnia do 28 czerwca 2013 r. 

Temi – Galicyjski tygodnik 23.04.2013 r.
Gdy zakwitną kasztany
Tarnowscy uczniowie mówią o  czekających 
ich egzaminach i planach na najbliższą przy-
szłość. Przez cztery ostatnie lata jeden z bo-
haterów felietonu uczył się w  technikum 
geodezyjnym Zespołu Szkół Budowlanych 
w Tarnowie i  teraz chciałby studiować geo-
dezję i kartografię, najlepiej w Uni wersytecie 
Rolniczym w  Krakowie. Kołem awaryjnym 
ma być zarządzanie i  inżynie ria produkcji 
na Politechnice Krakowskiej.

Dziennik Polski Kronika Krakowska
24.04.2013 r.
Konie na Rynku będą miały lżej
Dziennik Polski 24.06.2013 r.
Termometr i postój dla koni
Cytowani w  mediach miłośnicy zwierząt 
zastanawiali się nad lo sem dorożkarskich 
koni i przy pominali, że krakowski magi strat 
obiecał kupić urządzenia, które lepiej zmie-
rzą tempera turę na płycie Rynku Głównego. 
Urzędnicy chcą, by przenoś nego przyrządu 
używali w  upal ne dni studenci UR, a  od-
czytane z niego pomiary konsultowali z we-
terynarzami.

Życie na gorąco 25.04.2013 r.
Gdy żywność zaczyna szkodzić
U  dorosłych nad wrażliwość na  mleko po-
wstaje na  skutek zażywania leków, np. an-
tybiotyków i  kwasu acetylosalicy lowego – 
ostrzegają naukowcy z UR.

Dziennik Polski. Edukacja  25.04.2013 r.
Uczelnie na wyciągnięcie ręki
Dziennik Polski  25.04.2013 r.
Telewizja w służbie Festiwalu Nauki

Cogito  25.04.2013 r.
Wiedza i Życie
XIII Festiwal Nauki w Krakowie
Dziennik Polski 10.05.2013 r.
Festiwal Nauki odkryje tajemnice ukryte 
w kroplach wody
Dziennik Polski  11.05.2013 r.
Nauka zarządzi w Krakowie
Dziennik Polski 13.05.2013 r.
Festiwal Nauki w Krakowie
Festyn Nauki-wybrane prezentacje
Komitet Organizacyjny Festiwalu Nauki 
w Krakowie
Rynek Główny. Lokalizacja namiotów
Organizatorzy
Festiwal Nauki to „wielka majówka naukowa”
Dziennik Polski 14.05.2013 r.
„Ogórkiem” na regaty
Dziennik Polski 14.05.2013 r.
Odkrywanie wodnych tajemnic
Dziennik Polski  16.05.2013 r.
Studenckie regaty
Smocze łodzie na Wiśle

Dziennik Polski 17.05.2013 r. 
XIII Festiwal Nauki odkrywa tajemnice wody
Dziennik Polski 20.05.2013 r.
Sukces Festiwalu Nauki w Krakowie
Prasa szeroko informowała o przygotowa-
niach do  XIII Festiwal Nauki w  Krako-
wie, którego koordynatorem po  raz trzeci 
był Uni wersytet Rolniczy. Prezentowano 
szczegółowo program i  liczne atrakcje, 
w tym uruchomioną po raz pierwszy Tele-
wizję Festiwalową. Zamieszczano również 
liczne relacje z  tego wydarzenia. Odno-
towano bardzo wysokie zainteresowanie 
tą inicjatywą i wizytę Ewy Kopacz – mar-
szałek Sejmu RP. Opublikowano również 
rozmowę z prof. dr. hab. inż. Włodzimie-
rzem Sady – Rektorem UR. 

Dziennik Gazeta Prawna 25.04.2013 r.
Rozgrzane kamienie pomogą w ogrodnictwie
Artykuł podkreśla, że  od  3 lat naukowcy 
z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
i  z  Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie 
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pracują nad nowatorską w skali świata tech-
nologią magazynowania i  wykorzysty wania 
ciepła, traconego dotąd w  uprawach ogrod-
niczych pod osłonami.

Cogito 25.04.2013 r.
Leśnictwo
Artykuł opisuje wymagania stawiane kan-
dydatom na kierunku Leśnictwo. Podkre-
ślono, że  Uniwersytet Rolniczy wymaga 
matury z  jednego przedmiotu spośród: 
biologii, chemii, fizyki z astronomią, geo-
grafii i matematyki.

27.04. 2013 r.
W okresie od kwietnia do czerwca, media 
wielokrotnie informowały na  temat eta-
pów postępowania w śledztwie w sprawie 
Brunona K.

Obserwator Lokalny  27.04.2013
Władysław Rutkowski na czele Izby Lekarzy 
Weterynarii
Materiał informuje, że doktor nauk wetery-
naryjnych Władysław Rutkowski od 1999 r. 
jest powiatowym lekarzem wetery narii. 
Od  2000 r., wykłada w Uniwersytecie Rol-
niczym w  Krakowie oraz jest redak torem 
naczelnym kwartalnika Biuletyn Podkar-
packiej Izby Lekarsko-Wete rynaryjnej.

Dziennik Polski 29.04.2013 r.
Decyzje, które wspaniale owocują
Rozmowa z  Tadeuszem Zelkiem, preze-
sem Sadowniczej Spółdzielni Handlowej  
„ŁOSOSINA”, w  której podkreśla, że  wszy-
scy członkowie Spółdzielni współpracują 
z  Instytutem Doświadczalnym w  Brzeznej 
oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Dziennik Polski  29.04.2013 r.
Pasywne zielone hale
Świat Szkła  01.05.2013 r.
Pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa 
już otwarta
Przegląd Budowlany 01.05.2013 r.
Zielona Hala Sportowa już otwarta
Forum Akademickie  01.05.2013 r.
Zielona hala sportowa
Czysta Energia 01.05.2013 r.
Sport i ekologia
Architektura & Biznes 1.05.2013 r.
Aluprof
Gazeta Pomorska 22.06.2013 r. 
Architektura budynku pasywnego
Nowiny 22.06.2013 r. 
Architektura budynku pasywnego
Gazeta Współczesna 22.06.2013 r. 
Architektura budynku pasywnego
Polska  22.06.2013 r. 
Buduj z energią

Materiały przybliżały zalety budownictwa 
pasywnego i  jako przykład przywoływały 
otwartą 22 marca 2013 r. pasywną halę spor-
tową UR, podkreślając, że jest to jeden z naj-
bardziej energooszczędnych obiektów tego 
typu w Europie.

Dziennik Polski 29.04.2013 r.
Genialne rozwiązania
Dr Grzegorz Wcisło (UR) oraz naukowiec 
z  Małopol skiego Centrum Odnawialnych 
Źródeł Energii „BioEnergia” konstruują urzą-
dzenia rewolucjonizujące produkcję biopaliw 
oraz energii elektrycznej. Dr Grzegorz Wcisło 
należy do grona laureatów najbardziej presti-
żowych nagród przyznawanych m.in. przez 
Światową Organizację Własności Intelektu-
alnej OMPI. Wyprodukowanie BioHydroge-
nu kosztuje ok. 20 tys. zł., a wytwarzana przez 
to  urządzenie energia może zasilać domy 
i obiekty użyteczności publicznej, pozwalając 
na całkowitą niezależność od dostaw energii 
z sieci. 

Echo Dnia Kieleckie 30.04.2013 r.
Bartek w trójwymiarze
Geodeta  01.05.2013 r.
Bartek pod okiem skanerów
Materiały informują o  ciekawym projekcie 
zeskanowania dębu Bartek, który realizuje 
kilka studenckich kół naukowych z  Krako-
wa, pod kierownictwem dr. inż. Piotra Wę-
żyka (UR). Uczestniczą w nim studenci UR, 
AGH i UP.

Dziennik Gazeta Prawna 30.04.2013 r.
Wojciech Winkel, członek Zarządu Wawelu
Rada nadzorcza Wawelu powołała Wojcie-
cha Winkla na stanowisko członka Zarządu. 
Winkel jest absolwentem Akademii Rolni-
czej w Krakowie.

Top Agrar Polska Bydło  1.05.2013 r.
Na pastwisku rekreacja, a w oborze wyżerka
Tekst prof. dr. hab. inż. Zygmunta M. Ko-
walskiego (UR), wskazujący, że  żywienie 
pastwiskowe utrudnia wykorzystanie w  peł-
ni genetycznych predyspozycji krów rasy 
HF do  produkcji mleka. Pod względem 
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koncentracji energii i  stabilności żywienia, 
ruń pastwiskowa ustępuje skarmianiu TMR.

Pracodawca 1.05.2013 r.
Czytajmy etykiety
Rozmowa z  prof. dr hab. Elżbietą Siko-
rą (UR) z  Katedry Technologii Żywności 
Uniwersytetu Rolniczego, w  której autorka 
wskazuje, że grillowaniu powinno się podda-
wać wyłącznie kiełbasę specjalnie przezna-
czoną do  tego celu, niepeklowaną. Podczas 
grillowania peklowanego mięsa i kiełbas po-
wstają rakotwórcze związki – nitrozoaminy. 
Apeluje zatem: czytajmy etykiety.

Perspektywy  1.05.2013 r.
Ranking uczelni wyższych
Forum Akademickie 1.05.2013 r.
Ranking uczelni akademickich ustalonych 
według wartości indeksu Hirscha
Polska Gazeta Krakowska 10.05.2013 r.
Krakowskie uczelnie najlepsze w Polsce

Polska Dziennik Zachodni 20.05.2013 r.
Kopalnia informacji o studenckich postawach
Polityka 27.05.2013 r.
Ranking uczelni akademickich ustalonych 
według wartości indeksu Hirscha
Perspektywy 1.06.2013 r.
Ranking umiędzynarodowienia
Dziennik Polski 13.06.2013 r.
Nasze Miasto Kraków 27.06.2013 r.
Jak studiować, to w Małopolsce
Według doniesień prasowych w rankingu 
uczelni wyższych Uniwersytet Rolniczy za-
jął 36 miejsce na 83 uczelnie wyższe w Polsce 
poddane badaniu. W zestawieniu uczelni rol-
niczych, UR zajął 4 miejsce. W obszarze bada-
nia uwzględniającym kierunki przyrodnicze, 
UR zajął 25 miejsce na 43 uczelnie kształcące 
na tych kierunkach. W rankingu kierunków 
rolniczych i leśnych – 3 miejsce na 15 uczelni 
poddanych badaniu, a pod względem kierun-
ków o żywieniu i żywności – 7 miejsce na 19 
uczelni. Biorąc pod uwagę zwykły Indeks 

Hirscha, UR zajmuje 3 miejsce wśród Uczelni 
rolniczych i przyrodniczych w Polsce.

Magazyn Wino 1.05.2013 r.
Pies, furtian, przedsiębiorcy
Mirosław Jaxa Kwiatkowski przyznaje, 
że  Win nica Srebrna Góra nigdy nie miała 
być kosztownym hobby, dlatego jej naro-
dziny rządziły się rygorem i  ter minarzem 
biznesplanu. Badania gleby, dobór środków 
do  nawożenia i  przygotowanie gruntu pod 
nasadzenia leżały w rękach specjalistów gle-
boznawców z UR.

Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski
1.05.2013 r.
Substancje wzmacniające smak i zapach. 
Glutaminiany i rybonukleotydy w żywności
Tekst dr. inż. Sławomira Pietrzyka (UR) i inż. 
Karoliny Zięby (UR), informujący, że  sub-
stancje dodatkowe pomimo sceptycznego 
podejścia konsumentów są  powszechnie 
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stosowane, jako dodatki do żywności. Pełnią 
one różne funkcje w  produktach spożyw-
czych, m.in. nadają pożądane cechy reolo-
giczne i sensoryczne żywności oraz przedłu-
żają jej trwałość.

Hasło Ogrodnicze 1.05.2013 r.
Zadbać o jakość kalafiorów i brokułów
Podczas Targów Sadownictwa i Warzywnic-
twa, które odbyły się w lutym br. w Warszawie 
dr hab. Edward Kunicki, prof. UR w swoim 
wystąpieniu poruszył temat produkcji kala-
fiorów i brokułów wysokiej jakości.

Geodeta 1.05.2013 r.
Studenckie koła naukowe razem
Geodeta  1.05.2013 r.
GeoAzymuty 2013 wyznaczone
Materiały informowały, że  Uniwersytet 
Rolniczy w Kra kowie gościł przedstawicie-
li studenckiego ruchu nauko wego z uczelni 
zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Stu-
dentów Geodezji (OKSG). Gala GeoAzy-
muty 2013 od była się 22 kwietnia w Hote-
lu Europejskim w  Krakowie i  zgromadziła 
ponad 150 osób.

Polska Gazeta Krakowska Gorlicka
2.05.2013 r.
W Hańczowej robią bezpłatne kursy prawa jazdy
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Hańczowej drugi raz z rzędu wygrał 
Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy 
i  Umiejętności Rolniczych, zdo bywając 
Puchar Rektora Uni wersytetu Rolniczego 
w  Krako wie. W  tym roku na  elimina cjach 
okręgowych organizo wanych w  Nakle Ślą-
skim w  bloku „Mechanizacja rolni ctwa” 
bezkonkurencyjni oka zali się: Włodzimierz 
Kaszczak i Stanisław Kościelny, zdobywając 
od powiednio I i II miejsce. W szkole za dar-
mo można zrobić prawo jazdy kat. B i kat T.

Dziennik Polski 4.05.2013 r.
Koniec z plagiatami?
Materiał informuje, że uczelnie mogą, ale nie 
muszą korzystać z  systemów antyplagiato-
wych. Re sort nauki chce to  zmienić. Na  UR 
ponad 50 proc. prac poddawanych jest ana-
lizie w  systemie antyplagiatowym Plagiat.pl.  
– Służy to  wyeliminowaniu części prac już 
na  etapie ich przygotowywania – informu-
je mgr. inż. Izabella Majewska, rzecznik 

prasowy UR, dodając, że  Uczel nia planuje 
objąć kontrolą jesz cze więcej prac.

Polska Gazeta Krakowska Gorlicka
7.05.2013 r.
11. Złoty Liść Dębu dla Andrzeja Kuklicza
Z  entuzjazmem przy jęty został wybór 
lau reata 11. edycji Na grody Złotego Li-
ścia Dębu, przyznawanej przez Gorlickie 
Zrzeszenie Prywat nego Handlu i  Usług. 
Werdykt ogłoszony podczas uroczystej 
gali nie zaskoczył, gdyż w gronie kandyda-
tów był Andrzej Kuklicz, prezes Zarządu 
Przedsiębior stwa Drogowo-Mostowego. 
Jest on absol wentem Wydziału Leśnego 
Aka demii Rolniczej w Krakowie.

Gwarek 7.05.2013 r.
Sukces na wagę indeksu
Dużym sukcesem zakończyły się dla 
uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia w  Nakle Śląskim XXXVII Eli-
minacje Okręgowe Olimpiady Wie-
dzy i  Umiejętności Rolniczych. Troje 
z  nich zakwalifikowało się do  eliminacji 
centralnych, które odbędą się w Warszawie. 
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Patronat honorowy nad imprezą objął 
Uniwer sytet Rolniczy w Krakowie.

Echo Dnia Świętokrzyskie 7.05.2013 r.
Na ratunek pszczołom
Echo Dnia Świętokrzyskie 10.05.2013 r.
Ruszyli na ratunek pszczołom 
Dziennik Polski  21.05.2013 r.
Na ratunek pszczołom
Tygodnik Podhalański 23.05.2013 r.
Na ratunek pszczołom
Media wielokrotnie powracały do  inicjaty-
wy, której pomysłodawczynią była Re nata 
Goś, wojewódzki koordy nator klubów 4H. 
Patronat nad przedsięwzię ciem objęli: Mar-
szałek Woje wództwa Śląskiego, Uni wersytet 
Rolniczy w  Krakowie, Polski Związek 
Pszczelarzy, Świętokrzyski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz 
Ambasada Amerykańska.

Dziennik Polski 8.05.2013 r.
Studentka chce odnowić mały Barbakan
Muzeum, ka wiarnia i  wieża widokowa 
to  tylko niektóre z  atrakcji, jakie mogłyby 
ożywić niszczejący fort Prokocim. Kom-
pleksowy pro jekt odnowy zabytku przygoto-
wała Ka rolina Zięba studentka ostatniego 
roku Architektury Krajobrazu UR w  Kra-
kowie. Chce temu poświęcić swoją prace 
dyplomową.

Dziennik Polski 9.05.2013 r.
Ratują wiązy w Lesie Mogilskim
W  Uniwersytecie Rolniczym powstaje pra-
ca inżynierska, która podpowie, jak pomóc 
pięknym, wiekowym drzewom w  Lesie 
Mogilskim.

Polska Gazeta Krakowska 11.05.2013 r.
W Rząsce nie chcą spalarni ani grzebowiska 
zwierząt
Dziennik Polski 11.05.2013 r.
Boją się smrodu ze spalarni
Dziennik Polski 11.05.2013 r.
Boją się, że przy granicy Krakowa powstanie 
spalarnia dla zwierząt
Materiały informują, że  Uniwersytet Rol-
niczy planuje budowę kliniki dla zwierząt, 

która nie będzie uciążliwa dla sąsiadów. Jed-
nak mieszkańcy nie dowierzają. Wszystko 
zaczęło się od  listu intencyjnego podpisane-
go przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego, 
który ma w  Rząsce swoje nieruchomości, 
oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Cytowana 
jest także wypowiedź mgr Magdaleny Bialik 
zastępcy kanclerza Uniwersytetu Rolniczego, 
wskazująca, iż  w  liście intencyjnym znalazły 
się zapisy, potwierdzające zamiar budowy spa-
larni wraz z  grzebowiskiem, aczkolwiek bez 
wskazywania konkretnej lokalizacji.

Polska Gazeta Krakowska  13.05.2013 r.
Tragiczne Juwenalia. Dwóch studentów 
ciężko rannych
Artykuł odnosi się do  poziomu bezpie-
czeństwa w  czasie tegorocznych Juwenalii. 
Cytowana jest wypowiedź Dawida Polaka, 
studenta UR, który zaznaczył, że  w  Uni-
wersytecie Rolni czym, żeby wejść na  teren 
mia steczka, trzeba było przejść przez bram-
kę i pokazać legitymację studencką. Dzien-
nikarz przypomina smutny bilans tegorocz-
nego święta: sześciu rannych, w tym dwóch 
studentów w ciężkim stanie w szpitalu, jeden 
napastnik z za rzutem usiłowania zabój stwa.

Polska Gazeta Krakowska Podhalańska 
15.05.2013 r.
Wojewoda Miller idzie na wojnę z chwastem
Dziennik Polski 15.05.2013 r.

Podhale. Są już fundusze na walkę z barsz-
czem Sosnowskiego
Tygodnik Podhalański 6.06.2013 r. 
Na wojnę z barszczem
Dziennik Polski 12.06.2013 r.
Naukowcy podpowiedzą, jak można walczyć 
z barszczem Sosnowskiego
Dziennikarze cytowali wypowiedź mgr. inż.  
Jerzego Jaskiernia (UR), informującą, 
że barszcz Sosnowskiego od lat straszy gó rali 
i  odpoczywających pod Tarami tu rystów. 
Powodujący groźne poparzenia chwast ro-
śnie niemal przy każdym gór skim potoku 
i  na  każdej większej pola nie. Na  szczęście 
znalazły się pieniądze na  walkę z  tą groźną 
rośliną. Prezentowano także autorską meto-
dę jej niszczenia opracowaną przez pracow-
ników naukowych UR.

Polska Głos Wielkopolski 17.05.2013 r.
Szkolne ogrody Poznania
Artykuł informuje, że zamiast uczyć się przy-
rody jedynie z podręcznika, można zdobywać 
wiedzę na łonie natury, na przykład w szkol-
nym ogrodzie. Pomysłodawczynią spotkania 
jest dr Mał gorzata Frazik-Adamczyk (UR).

Polska Gazeta Krakowska 17.05.2013 r.
Kto z nami mieszka?
Wieżę mariacką przed paroma latami zaata-
kowały dziwne „korpulentne pająki”. Małe, 
szybkie, czarne stwory z wielkimi odnóżami 
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były dosłownie wszędzie. Firma dezynsek-
cyjna nie potrafiła ich nawet zidentyfikować. 
Pomogli pracownicy UR, którzy rozpoznali 
intruza, jest nim: strzyżak ptasznica.

Gazeta Wyborcza 18.05.2013 r.
Dieta nie musi oznaczać rezygnacji 
z przyjemności
Gazeta informuje, że  nie ma krótkiej i  ła-
twej drogi do  utraty wagi, zwłaszcza je śli 
poświęciliśmy lata na  zanied banie naszego 
organizmu poprzez brak ruchu i  złe odży-
wianie. Jeśli jednak brakuje nam silnej woli, 
że by doprowadzić jakąkolwiek die tę do koń-
ca, powinniśmy pamię tać o  przestrzeganiu 
podstawo wych zasad zdrowego odżywiania. 
Jakie to zasady, przypomina Pa weł Grocho-
walski, dietetyk, absol went UR na kierunku 
fizjolo gia żywienia człowieka.

Dziennik Polski 20.05.2013 r.
Warto wiedzieć
Materiał zapraszający na  wykład prof. dr. 
hab. inż. Kazimierza Wiecha (UR) Na  sze-
ściu nogach, czyli o owadach inaczej.

Nasze Miasto Kraków 23.05.2013 r.
Ogólnopolskie Dni Owada już w ten weekend
Dziennik Polski 23.05.2013 r.
Warto wiedzieć i skorzystać
Polska Gazeta Krakowska 25.05.2013 r.
Będzie się działo
Dziennik Polski 27.05.2013 r.
Rozmowa Kroniki – z prof. Kazimierzem Wie-
chem, znanym polskim entomologiem
Media informowały o  XIII edycji Ogól-
nopolskich Dni Owada, odbywających się 
w UR. Prezentowano liczne atrakcje, takie 
jak: owadzia kuchnia, wystawy żywych 
owadów krajowych i  egzotycznych, paję-
czaków, owadów drapieżnych oraz ciekawe 
wykłady. Opublikowano także wywiad 
z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Wiechem 
– pomysłodawcą Dni Owada.

Newsweek 27.05.2013 r.
Park na parku
Świetnie wykonane miniatury obiek tów 
sakralnych znajdują się w  bieszczadz kim 
ośrodku Caritasu w  Myczkowcach. Makie-
ty kościołów oraz cer kwi ogląda tu  40 rys. 

turystów rocznie. Atmosfery dopełniają 
dźwięki dochodzą ce z ukrytych głośników: 
można usłyszeć np. cerkiewne śpiewy. Jest 
też zoo, a we współpracy z UR w Kra kowie 
powstaje Ogród Biblijny.

Polska Gazeta Krakowska Podhalańska
31.05.2013 r.
Poznajmy się – Zbigniew Krzan 
Materiał przybliża sylwetkę dr. Zbigniewa 
Krzana, zastępcy dyrektora Tatrzań skiego 
Parku Narodowego. Ukoń czył on  studia 
na Wydziale Leś nym AR w Krakowie i na tej 
uczelni obronił także doktorat.

Polska Gazeta Krakowska 31.05.2013 r.
Łowieckie rogi zagrają nam w sercu miasta
Międzynaro dowy Festi wal Muzyki My-
śliwskiej to  nowość w  Polsce Południowej. 
Myśliw skie nuty zabrzmią w  Krakowie 
i Niepołomicach, a wśród nich m.in. Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”.

Gazeta Wyborcza 31.05.2013 r.
Moc atrakcji dla najmłodszych i ciut starszych
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Dziennik Polski 31.05.2013 r.
Warto wiedzieć – Dzień dziecka
Artykuły informowały, że w sobotę w UR 
odbywać się będą spotkania dzieci w wie-
ku 6-7 lat z prof. dr. hab. inż. Włodzimie-
rzem Sady – Rektorem Uczelni. W  tym 
dniu w  Zakładzie Ląkarstwa dzieciom 
zostaną zaprezentowane wybrane gatunki 
traw, a  w  Katedrze Chemii Rolnej i  Śro-
dowiskowej odbędą się warsztaty „Che-
miczny Ogród”.

Top Agrar Polska Bydło 1.06.2013 r.
Innowacje w badaniach 
Gazeta informowała, że  Wydział Hodow-
li i  Biologii Zwierząt UR organizuje 20-21 
czerwca 2013 r. między narodową konfe-
rencję nauko wą Innowacyjność badań w na-
ukach o zwierzętach.

Top Agrar Polska Bydło 1.06.2013 r.
Ziarno kukurydzy: doskonała pasza dla krów
Tekst prof. dr. hab. inż. Zygmunta M. Ko-
walskiego (UR), wskazujący, że hodowcy by-
dła mlecznego, by uzupełnić energię w dawce 
pokarmowej, coraz częściej sięgają po ziarno 
ku kurydzy. 

Sad. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa 
1.06.2013 r.
Do poprawy jakości gruszek
Tekst dr. hab. inż. Jana Błaszczyka (UR) 
informujący, że  w  latach 2004-2006 w  Sa-
dzie Doświadczalnym Katedry Sadownic-
twa i  Pszczelnictwa w  Garlicy Murowanej 
przeprowadzono badania, w  których oce-
niano skuteczność organiczno-mineralnych 
preparatów stosowanych w  celu poprawie-
nia jakości gruszek odmian „Konferencja” 
i „Dicolor”. 

Forum Akademickie 1.06.2013 r.
Stypendia Wagów
Materiał przypomina, że  16 kwietnia 
2013  r. w  UR wręczono stypendia ufun-
dowane przez Alinę i  Jana Wagów. Dwa 
stypen dia po  25 tyś. zł otrzymali dr inż. 
Wojciech Sroka (UR) oraz dr inż. Paweł 
Górka (UR). Artykuł informuje także, 

że w tym samym dniu wręczono stypendia 
z Własnego Funduszu Stypendialnego dla 
Pracowników Uniwersytetu Rolni czego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Forum Akademickie 1.06.2013 r.
Centrum Transferu Technologii UR
Materiał informuje, że  do  głównych zadań 
jednostki należy transfer wyników prac na-
ukowych do  gospo darki, prowadzenie dzia-
łalności w  zakresie ochrony własno ści inte-
lektualnej, budowa sieci współpracy między 
sferą na uki a gospodarką. Celem jest również 
dążenie do pełnego wykorzystania potencja-
łu intelektualnego pra cowników naukowych 
Uniwersytetu Rolniczego.

Dziennik Polski 3.06.2013 r.
Uniwersytecka wiedza na wyciągnięcie ręki
Polska Gazeta Krakowska. Małopolska Zachodnia
„Czwórka” działa w chmurze wiedzy
Ponadgimnazjalne zespoły szkół w Czerni-
chowie, w  Skawinie oraz IV LO w  Chrza-
nowie od  września będą uczestniczyć 
w  pilotażowym projekcie „Małopolska 
Chmura Edukacyjna”. To innowacyjny pro-
jekt, który będzie realizowany z  sześcioma 

krakowskimi uczelniami – w  tym z Uni-
wersytetem Rolniczym w Krakowie.

Tygodnik Podhalański 6.06.2013 r.
Bądźmy patriotami w kuchni
Materiał przypomina, że patriotyzm to tak-
że kupowanie produktów lokalnych, o czym 
przekonywał prof. dr hab. inż. Czesław 
Nowak (UR) podczas wojewódzkiego eta-
pu konkursu „Polski Producent Żywności 
2013” w Karniowicach.

Dziennik Polski 6.06.2013 r.
Na tym biznesie ma skorzystać każdy z nas
Dziennik Polski 11.06.2013 r.
Pomysły z Małopolski mogą podbić świat
Gość Niedzielny 16.06.2013 r.
Na własny rachunek
Media prezentowały materiały, w  tym 
rozmowę, z  Emilią Cielecką, doktorantką 
Wydziału Technologii Żywności (UR), 
laureatką pierwszej nagrody za pomysł 
na  innowacyjny biznes w  III edycji kon-
kursu Małopolski Inkubator Pomysłowo-
ści. Prezentowano jej pomysł, który polega 
na produkcji i sprzedaży dodatku algowego 
do pasz dla bydła mlecznego. 
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Tygodnik Poradnik Rolniczy. Polskie mleko 
i żywiec   9.06.2013 r.
Dlaczego zmienia miejsce?
Zdaniem prof. dr. hab. inż. Zygmunta M. 
Kowalskiego (UR) około 90 proc. wszyst-
kich przypadków przemieszczenia przypa-
da na  pierwszy miesiąc laktacji, szczególnie 
na pierwsze 2 tygodnie. Coraz wyższa wydaj-
ność mleczna to niewątpliwie czyn nik sprzy-
jający zaburzeniom metabolicznym. Nieste-
ty coraz więcej odnotowuje się przypadków 
lewo stronnego przemieszczenia trawieńca. 
Oznacza to  dla hodowcy straty ekonomicz-
ne z  powodu znacznych kosztów leczenia, 
zabiegu operacyjnego, przedwczesnego bra-
kowania krów, zmniejszenia wydajności 
i upadków.

Dziennik Polski 13.06.2013 r.
Klepisko zamiast zieleńca
Materiał informuje, że w efekcie parkowania 
samochodów obok akademika Uniwersytetu 
Rolniczego i Szkoły Podstawowej nr 34 przy 

ul. Urzędniczej, zamiast zieleńca, stanowią-
cego fragment parku Młynówka Królewska, 
powstało klepisko.

Polska Gazeta Krakowska 19.06.2013 r.
Nie będzie zachęt na trudnych kierunkach
Cogito  20.06.2013 r.
Rekrutacja na studia
Dziennik Polski 28.06.2013 r.
Niż rujnuje prywatne uczelnie
Materiały informują, że w tym roku uczel-
nie nie dostaną do datkowych pieniędzy 
na  tzw. kierunki zamawiane, czyli stra-
tegiczne dla polskiej gospodarki. W Krako-
wie można je było studiować na  pięciu 
uczelniach – Uniwersyte cie Jagiellońskim, 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Politech-
nice Krakowskiej, Uniwersytecie Rol-
niczym i  Uniwersytecie Pedagogicznym. 
Dziennikarze jednocześnie informowali, 
że  w  gronie najpopularniejszych uczelni 
w Polsce znajduje się również Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie. 

Dziennik Polski 27.06.2013 r.
Strażnicy uratowali pustułkę
Bezbronne i przestraszone pisklę pustułki zna-
leziono na ul. Szpitalnej. Zwierzę uratował pa-
trol straży miejskiej. Teraz trafi ona do Ośrodka 
Rehabilita cji Ptaków Drapieżnych Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie-Mydlnikach.

Metro Warszawa 28.06.2013 r.
Obniżyć cholesterol
Materiał zawiera wypowiedzi pracowników 
naukowych Katedry Żywienia Człowieka, 
Wydziału Technologii Żywności, UR: prof. 
dr hab. inż. Teresy Leszczyńskiej, dr inż. Ane-
ty Kopeć, mgr inż. Estery Nowackiej oraz dr 
Ewy Piątkowskiej, wskazujące, że prowadzo-
ne badania kliniczne wykazały, że  spożycie 
2-3  g fitosteroli dziennie powoduje obniże-
nie poziomu cholesterolu całkowitego o  ok. 
10 proc. oraz frakcji LDL o ok. 15 proc.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska 
rzecznik prasowy UR
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