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Szanowni Państwo

Inauguracja roku akademickiego to  wyjąt-
kowy dzień dla każdej uniwersyteckiej spo-
łeczności. Stanowi okazję do spotkania przy-
jaciół, podsumowania minionego okresu 
i  nakreślenia planów na  przyszłość. Bardzo 
się cieszę mogąc powitać w murach Uniwer-
sytetu Rolniczego tak wiele życzliwych nam 
osób, których grono systematycznie się po-
większa. Jeszcze raz witam Państwa bardzo 
serdecznie. Dziękuję za przybycie i  współ-
pracę z naszą Uczelnią.

W obecnym roku Uniwersytet Rolniczy 
świętuje Jubileusz 60-lecia autonomicznej 
działalności i  dlatego proszę mi pozwolić, 
że część swojego wystąpienia poświecę temu 
wydarzeniu. Inicjatywę nauczania rolnictwa 
na  poziomie akademickim podjęto w  Pol-
sce pod koniec XVIII wieku, gdyż w  roku 
1776 ksiądz Hugo Kołłątaj zaproponował 

wprowadzenie do  projektu reform Szkoły 
Głównej Koronnej postulatu o  utworzeniu 
Katedry Rolnictwa. Powołana, jeszcze za 
jego życia, w roku 1806, Katedra Gospodar-
stwa Wiejskiego istniała jedynie trzy lata. 
Podejmowane w późniejszym okresie wielko-
krotne starania o wznowienie nauczania rol-
nictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały 
jednak zrealizowane. Dopiero w  1890 roku 
otwarto przy Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 3-letnie Studium 
Rolnicze. Na przestrzeni tych lat historia nie 
szczędziła nam bolesnych doświadczeń. Gdy 
jednak w pamiętnym roku 1918 sen o wolno-
ści się ziścił, na fali euforii i z myślą o przyszło-
ści, Studium Rolnicze zostało w  1923 roku 
przekształcone w  Wydział Rolniczy. Po  za-
kończeniu II wojny światowej, która tak bo-
leśnie odcisnęła się w pamięci wielu pokoleń 
Polaków i spowodowała nieodwracalne straty  

w  akademickiej tkance Krakowa, w  roku 
1949 korzystając z dorobku naukowego Stu-
dium Rolniczego i  Wydziału Rolniczego, 
powołano Wydział Leśny. W  1953 roku, 
podjęto historyczną decyzję o  utworzeniu 
Wyższej Szkoły Rolniczej. I  właśnie ten 
rok przyjmuje się za początek samodzielnej 
działalności naszego Uniwersytetu. Wielką 
rolę w  powstaniu naszej Uczelni odegrał 
wybitny zootechnik i  genetyk profesor 
Teodor Marchlewski, rektor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, który po utworzeniu 
Wyższej Szkoły Rolniczej wrócił na Uni-
wersytet Jagielloński, gdzie objął kierow-
nictwo nad nowo utworzoną Katedrą 
Ewolucjonizmu i Genetyki Zwierząt przy 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Patrząc na akademicki charakter Kra-
kowa łatwo dostrzec, że  w  cieniu wawel-
skiego wzgórza działają uczelnie bogatsze 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2013/2014 w Uniwersytecie Rolniczym
Kraków, 2 października 2013 r.

Uroczysta inauguracja 61. roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przypadająca w Jubileuszu 60-lecia 
autonomicznej działalności Uczelni, odbyła się w Centrum Kongresowym UR.

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

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

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie – prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady
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historycznie od nas. Poprzedni jubileusz – 
półwiecza – obchodziliśmy w  roku 2003. 
Wówczas znajdowaliśmy się u progu akce-
sji Polski do  struktur Unii Europejskiej. 
Mieliśmy już za sobą kolejny trudny okres 
transformacji ekonomiczno-politycznej. 
Wchodziliśmy do  struktur wolnego świa-
ta z  wielkimi nadziejami i  ze  świadomo-
ścią ogromu pracy, jaka jeszcze nas czeka. 
Mieliśmy też poczucie własnego dziedzic-
twa, tradycji, i  kultury, czyli tych warto-
ści, które stanowią najcenniejszy element 
Wspólnoty Europejskiej. Patrząc na okres 
ostatnich dziesięciu lat można stwierdzić, 
że wykorzystaliśmy dziejową szansę wyni-
kającą z naszej konwergencji.

Centralne obchody jubileuszu, połą-
czone z konferencją naukową pod tytułem 
Uniwersytet Rolniczy – tradycja i nowocze-
sność zaplanowaliśmy na  18 października 
i już w tym miejscu serdecznie wszystkich 
Państwa zapraszam do  przybycia i  wspól-
nego świętowania.

Szanowni Państwo,
zmieniające się dynamicznie na  przestrze-
ni ostatnich lat trendy makroekonomiczne 
utwierdzają nas w  przekonaniu, że  nowo-
czesne, szeroko rozumiane rolnictwo staje 

się ważną gałęzią polskiej gospodarki i  eks-
portu, co  potwierdzają liczne opracowania. 
Z  opublikowanego w  sierpniu bieżącego 
roku przez Ministerstwo Gospodarki rapor-
tu Ocena sytuacji w  handlu zagranicznym 
po  I półroczu 2013 roku wynika, że w okre-
sie styczeń-czerwiec „kontynuowany był 
szybki wzrost eksportu artykułów rolno-
-spożywczych i zwiększył się o blisko 14 pro-
cent, osiągając wartość blisko 9,3 mld EUR, 

co  stanowiło 12,5 procent całego polskiego 
eksportu”. Ponadto analizy Komisji Euro-
pejskiej przewidują, że do 2050 roku „świa-
towe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie 
o  70 procent”. Zaś analitycy Espirito Santo 
Investment Bank przewidują, że  „rosnąca 
zamożność klasy średniej oraz postępująca 
urbanizacja krajów rozwijających się, przy-
niosą wzrost popytu na żywność o około 1,7 
biliona dolarów w ciągu najbliższych 5 lat”. 
Widać, zatem jak wielkie wyzwania czeka-
ją sektor rolniczy w  najbliższej przyszłości. 
Jednocześnie okazuje się, że według opubli-
kowanego w  Rzymie w  czerwcu 2013 roku 
dorocznego raportu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i  Rolnic-
twa, 870 milionów ludzi na  świecie cierpi 
z powodu głodu, a dwa miliardy jest niedo-
żywionych. Zjawisko głodu w  XXI wieku 
staje się w pewnym sensie wyrzutem skiero-
wanym do nas – naukowców. Tu dotykamy 
kolejnego wyzwania, jakim jest innowacyj-
ność. Opracowanie skuteczniejszych techno-
logii oraz metod agrotechnicznych i hodow-
lanych, jak również kreowanie nowych ras 
roślin i zwierząt oraz racjonalne korzystanie 
z  zasobów przyrody, stanowią główne kie-
runki badań na najbliższe lata. Jednak na tej 
drodze pojawia się następna kwestia, czyli 
bezpieczeństwo żywności. Należy szukać 

Senat Uniwersytetu Rolniczego

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady w czasie wystąpienia 
inauguracyjnego
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optymalnego połączenia tego, co  nowocze-
sne z tym, co zdrowe i bezpieczne. Liczne do-
niesienia medialne wskazują na konieczność 
restrykcyjnego przestrzegania przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa produkcji żywno-
ści dla milionów ludzi.

Sytuacja gospodarcza, w  jakiej obecnie 
się znajdujemy, zmusza uczelnie nie tylko 
do  oszczędnego korzystania ze  środków 
dostępnych w  ramach subwencji, ale także 
do bardziej aktywnego poszukiwania dodat-
kowych źródeł finasowania. Dane dotyczące 
budżetu państwa na rok 2014 nie napawają 
optymizmem – widać już dziś, że  rok ten 
będzie trudny. Jednak mamy zapewnienia 
złożone przez Premiera oraz Minister Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego, 19 lipca bieżące-
go roku, że  zmiany w  budżecie nie wpłyną 
na wysokość dotacji oraz środków na pomoc 
materialną dla studentów i doktorantów.

Występujący niż demograficzny, któ-
rego skutki będziemy w  Polsce odczuwać 

do  roku 2030, w  wielu przypadkach powo-
duje spadek liczby studentów. Chociaż jako 
jedyna uczelnia o  profilu rolniczym w  Kra-
kowie nie odczuwamy tak silnie tego tren-
du, to działamy wyprzedzająco. W związku 
z tym już kilka lat temu podjęliśmy aktywne 
zabiegi mające na celu pozyskiwanie studen-
tów z  innych krajów. Dalsza realizacja tego 
planu wiąże się z  koniecznością internacjo-
nalizacji, nie tylko na  poziomie pracowni-
ków nauki, ale i naszych studentów. Współ-
pracujemy z  wiodącymi ośrodkami z  wielu 
krajów świata. O  rosnącej randze polskich 
ośrodków akademickich świadczy dobitnie 
fakt, że  polskie uczelnie z  każdym rokiem 
przyciągają coraz więcej zagranicznych stu-
dentów, a  dyplom renomowanej uczelni 
stanowi atut na  rynku pracy. Takie wnio-
ski płyną m.in. z  dokumentu Szkolnictwo 
wyższe w  Polsce, opracowanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. 
Zawarte w  nim informacje mogą stanowić 

punkt wyjścia do dalszych analiz i prognoz 
dotyczących rozwoju polskich uczelni. Z sa-
tysfakcją chcemy odnotować, że  w  wielu 
przypadkach spełniamy kryteria, o  których 
wspomina przywołane opracowanie.

***

W inaugurowanym roku w naszych murach, 
na 7 wydziałach 22 kierunkach i 50 specjal-
nościach kształcić się będzie około 12 tysięcy 
studentów. Cieszy nas nie tylko sama licz-
ba, ale także poziom wiedzy i umiejętności, 
jaki oni reprezentują. Są wśród nich finaliści 
i  laureaci olimpiad przedmiotowych na  po-
ziomie centralnym. Staramy się rozwijać ten 
ogromny potencjał i  z zadowoleniem obser-
wujemy, że  systematycznie wzrasta liczba 
rolników posiadających wyższe wykształce-
nie kierunkowe. Przemianie obrazu polskie-
go rolnictwa i stojącym przed tym sektorem 
możliwościom rozwoju, poświęcony będzie 

Goście zaproszeni na inaugurację
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wykład inauguracyjny, pod tytułem Wieś 
i rolnictwo w globalnej gospodarce, który wy-
głosi Pan Janusz Piechociński wicepremier, 
minister gospodarki, którego jeszcze raz ser-
decznie witam wśród nas.

Szanowni Państwo, zgodnie ze  sta-
tutem, nasze zainteresowania badawcze 
ogniskują wokół szeroko pojętych nauk 
rolniczych. Prowadzimy badania w  bar-
dzo wielu strategicznych i  innowacyjnych 
dziedzinach, skupiających się wokół sek-
tora Life Science. Należy go rozumieć, jako 
naukę o życiu, obejmującą zarówno zagad-
nienia stricte związane z  rolnictwem, ho-
dowlą, leśnictwem, jak i z gospodarką prze-
strzenną, ochroną środowiska, technologią 
żywności, weterynarią i  ekonomią. Tak 
szerokie spektrum badawcze i  edukacyjne 
predestynuje nas do  aktywnego udziału 
w  rozwiazywaniu najbardziej kluczowych 
zadań regionalnej i krajowej gospodarki. 

Misją Uniwersytetu Rolniczego jest 
kształcenie wykwalifikowanych kadr nie 
tylko dla samego rolnictwa i  obszarów 
wiejskich, ale dla gospodarki żywnościo-
wej i  agrobiznesu. W  tym miejscu pragnę 
podkreślić, że  najważniejszym elementem 
praktycznego kształcenia jest współpraca 
z gospodarczymi liderami regionu Polski po-
łudniowej. W tym celu już w roku 2012 po-
wołaliśmy Konwent Uniwersytetu Rolnicze-
go, skupiający przedstawicieli największych 
firm w  regionie oraz władze trzech ościen-
nych województw. Cieszę się, widząc na  tej 
sali tak liczne grono przedstawicieli biznesu. 
To  właśnie u  Was nasi studenci zdobywają 
tak liczącą się na  rynku pracy praktykę za-
wodową oraz poznają funkcjonowanie całe-
go przedsiębiorstwa. Praktyka ta  w  sposób 
wyjątkowy pobudza kreatywność i  przed-
siębiorczość młodych ludzi. Żywię nadzieję, 
że współpraca ta w przyszłości będzie się na-
dal tak harmonijnie rozwijać.

***

Nie sposób dziś prowadzić badań bez 
posiadania nowoczesnej bazy naukowo-
-dydaktycznej. W  naszym Uniwersytecie 

prowadzone są  prace inwestycyjne i  moder-
nizacyjne mające dostosować pracownie 
i  laboratoria do  wyzwań, jakie stawia przed 
nami rosnąca światowa konkurencja. Ta kon-
kurencja istnieje również na  rynku usług 
edukacyjnych i  naukowych. Z  dumą mogę 
wspomnieć o  szeregu inwestycji realizowa-
nych przez Uczelnię. Jedną z nich jest nowo-
czesna hala sportowa wzniesiona w techno-
logii pasywnej, której otwarcia dokonaliśmy 
w marcu 2013 r. Za równie ważne przedsię-
wzięcia inwestycyjne należy uznać konty-
nuację budowy ośrodków badawczych i  dy-
daktycznych dla Weterynarii na  Bielanach, 
remont budynku Wydziału Ogrodniczego, 
ukończenie remontu Domu Studenckiego 
przy ul. Jabłonowskich oraz mieszczącego się 
tam klubu Buda – to tylko niektóre zadania. 
Nie wchodząc w szczegóły, należy zaznaczyć, 
że  w  bieżącym i  następnym roku Uczelnia 
zrealizuje inwestycje o łącznej wartości prze-
kraczającej 61,7 milionów złotych.

Pragnę jednocześnie podkreślić, 
że  działania te  wykonaliśmy również dzię-
ki pozyskanym funduszom unijnym, które 
zmieniają obraz Małopolski, czyniąc z  niej 
region oparty na wiedzy, a  także dzięki do-
tacjom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Za tę pomoc serdecznie dziękuję 
Pani minister, zaś Pana wicepremiera proszę 
o przekazanie wyrazów naszej wdzięczności.

W tym miejscu będąc wyrazicielem opi-
nii całej Społeczności naszej Uczelni, chcę 
podziękować osobom, które szczególnie 
mocno angażują się we współpracę z  nami. 
Dziękuję parlamentarzystom, za reprezen-
towanie naszych interesów i  tworzenie tak 
przyjaznych relacji w wielu ministerstwach, 
a  Panią poseł Dorotę Niedzielę proszę 
o przekazanie tych słów swoim koleżankom 
i kolegom. Dziękuję Panu Jerzemu Millero-
wi – wojewodzie małopolskiemu za okazy-
waną nam pomoc i  życzliwość w  rozwiazy-
waniu wielu kluczowych dla Uniwersytetu 
spraw. Serdeczne słowa kieruję pod adresem 
Pana Marka Sowy – marszałka wojewódz-
twa małopolskiego, za okazywane nam 
zrozumienie i  przychylność. Wielkie słowa 
wdzięczności kieruję także do  obecnego 

wśród nas Pana Wojciecha Kozaka – wi-
cemarszałka województwa małopolskiego, 
którego nie waham się nazwać naszym przy-
jacielem. Proszę mi pozwolić, że  zwrócę się 
jeszcze do Pana Tadeusza Trzmiela – pierw-
szego zastępcy prezydenta Miasta Krakowa. 
Dziękuję za pomoc w  prowadzeniu szeregu 
działań związanych z  infrastrukturą, które 
dzięki Pańskiemu zaangażowaniu znalazły 
pozytywny dla nas finał.

Centralne miejsce każdego uniwersyte-
tu stanowi biblioteka. Nasz księgozbiór, obej-
mujący aktualnie 413 tysięcy tomów książek 
i  czasopism, jest sukcesywnie powiększany 
i digitalizowany, dzięki czemu dostęp do nie-
go staje się coraz łatwiejszy, a  obieg wiedzy 
szybszy. Rozwój bazy i  księgozbioru umoż-
liwia prowadzenie badań i  rozwój kadry. 
W  naszym Uniwersytecie zatrudnionych 
jest 252 samodzielnych pracowników na-
ukowych, w tym 117 profesorów. Z każdym 
rokiem, z dumą, dokonujemy promocji dok-
torskich i habilitacyjnych. Łącznie wypromo-
waliśmy już 457 doktorów habilitowanych 
i  1533 doktorów. To  także jest nasz wkład  
w rozwój europejskiej nauki. Nasi pracowni-
cy wnioskowali i co więcej uzyskali znaczącą 
liczbę grantów. Uczestnictwo w programach 
międzynarodowej wymiany studentów i pra-
cowników naukowych umożliwia czynny 
udział w globalnym obiegu myśli, wyrażany 
między innymi liczbą publikacji i  cytowań. 
Biorąc pod uwagę zmodyfikowany indeks 
Hirscha jesteśmy najlepszą uczelnią o profilu 
rolniczym w Polsce.

***

Pracodawcy oczekują na specjalistów. Wyso-
ki poziom kompetencji i praktycznych umie-
jętności naszych absolwentów potwierdza 
fakt, że są oni poszukiwani na rynku pracy. 
Biuro Karier i  Kształcenia Praktycznego 
każdego roku organizuje Targi Pracy i śledzi 
losy naszych absolwentów. Uruchomiliśmy 
Inkubator Przedsiębiorczości oraz Prein-
kubator Przedsiębiorczości Akademickiej, 
w  których młodzi ludzie mogą realizować 
swoje pomysły na biznes. 
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Nasi studenci – seniorzy mają również 
wspaniałe warunki do nauki na działającym 
w strukturach naszej Uczelni Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Decyzją profesora Jacka 
Majchrowskiego – prezydenta miasta Kra-
kowa, uzyskał on już drugi rok z rzędu certy-
fikat Miejsce Przyjazne Seniorom.

Studiowanie to nie tylko nauka, to rów-
nież codzienne życie. Z myślą o naszych za-
miejscowych studentach podjęliśmy decyzję 
o  modernizacji domów studenckich. Prace 
te  w  znacznej mierze są  już na  ukończeniu. 
Dziś w  akademikach Uniwersytetu Rolni-
czego może mieszkać 1600 osób, zaś warun-
ki socjalne stwarzają doskonałe możliwości 
do nauki i wypoczynku.

Szanowni Państwo,
proszę mi pozwolić, że  zwrócę się teraz 
do  Studentów, którzy są  sercem naszego 
Uniwersytetu. Kraków to wyjątkowe miej-
sce na  mapie Polski i  Europy, w  którym 

niemal na  każdym kroku człowiek obcuje 
z  kulturą. Misją Uniwersytetu nie jest je-
dynie krzewienie wiedzy, lecz także troska 
o  pielęgnowanie tradycji patriotycznych 
i narodowych oraz o to wszystko co zamyka 
się w  wyrażeniu „dziedzictwo kulturowe”. 
Będąc wiernymi tym zadaniom, od  wielu 
lat sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę 
kulturalną. Wspaniale rozwijają się i  od-
noszą sukcesy, nie tylko w kraju, ale i poza 
granicami, chóry Uniwersytetu Rolniczego 
i  Krakowskiego Środowiska Akademickie-
go AGRICOLA, Studencki Zespół Góral-
ski Skalni i  Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich HAGARD. Zespoły te  uświetniają 
także nasze dzisiejsze spotkanie. Wspaniale 
działa Klub Studencki ARKA i  reakty-
wowany klub Buda. Chociaż nie jesteśmy 
uczelnią sportową, to  co  roku przybywa 
nam medalistów. W  tym miejscu pragnę 
podziękować wszystkim kierownikom, 
animatorom, trenerom za ich poświęcenie, 

natomiast studentom za ich wytrwałość 
w realizowaniu pasji życiowych.

Nim przejdziemy do  uroczystej imma-
trykulacji chcę zwrócić się jeszcze do studen-
tów pierwszego roku. Drodzy młodzi przyja-
ciele, studiowanie – to największa przygoda 
życia, to  samodzielne poszukiwanie wiedzy 
i  mądrości życiowej. Gratulując Wam wy-
boru Uczelni i  dotychczasowych wyników 
w  nauce, życzę wytrwałości i  sumienności 
w zdobywaniu wiedzy oraz radości i poczu-
cia dumy z  osiąganych wyników. Nie tylko 
wasi rodzice, ale i  społeczność Uniwersy-
tetu patrzy dziś na  Was z  troską, nadzieją, 
ale i  pewnością, że  naszego zaufania nie 
zawiedziecie.

Rok akademicki 2013/2014 uważam za 
otwarty!

QUOD FELIX FAUSTUM 
FORTUNATUMQUE SIT!

Studenci pierwszego roku składają ślubowanie
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Magnificencjo Panie Rektorze
Ekscelencje Wysoki Senacie,
Szanowni Goście
Droga Wspólnoto Akademicka

Proszę mi pozwolić na  pewną refleksję. 
Szanowni studenci pierwszego roku, kiedy 
każdy z was otrzymywał i potwierdzał swój 
nowy status, to z pewnością wielu z nas obec-
nych na tej sali przypominało sobie swoje po-
wołanie do środowiska akademickiego. 

***

Zanim przejdę do  wykładu, zwrócę Pań-
stwa uwagę na to, z jaką konsekwencją Jego 
Magnificencja Rektor wszystkim dzięko-
wał, wymieniał z  wielką szczegółowością 
środowiska, instytucje i  ludzi, wspominał 
rozstrzygnięte sprawy. Chcę powiedzieć, 
z  całą mocą, że  postawa taka jest cechą lu-
dzi spełnionych w sukcesie. Bo 60-lecie tego 
Uniwersytetu jest wielkim sukcesem, który 
dzisiaj świętujemy, a  ludzie czy środowiska, 
którzy go osiągają, potrafią się tym sukcesem 
i wdzięcznością dzielić. Ale dziękując za po-
moc i wsparcie, wyrażane w różnych formach 
i  sposobach, tak naprawdę potwierdzamy 
jedno, żeby skutecznie pomagać, trzeba być 
gotowym do przyjęcia tej pomocy. Chciałem 
podziękować społeczności Uniwersytetu, 
że tak wiele środowisk inspirujecie Państwo 
swoją aktywnością, swoimi pomysłami, 
wnioskami i codzienną pracą. W szczególny 
sposób chcę przyłączyć się do  decyzji Pana 
Prezydenta i  jeszcze raz z  całą mocą obda-
rzyć wielkim dziękczynieniem tych, którym 
miałem zaszczyt wręczać dzisiaj odznaczenia 
państwowe. Bo jest to chyba najwspanialsza 

forma potwierdzenia nowego patriotyzmu, 
który przychodzi nam najtrudniej. Patrioty-
zmu służby i codziennej pracy. Jesteśmy na-
rodem wielkich chwil – wygrywamy wojny, 
a przegrywamy czas pokoju. Dzisiaj mieliśmy 
okazję widzieć tych, którzy swoją codzienną 
postawą wygrywają ten czas pokoju, dla Pol-
ski i Polaków na dziś i na jutro. To jest moje 
44 spotkanie ze środowiskiem akademickim 
w  ciągu 9 miesięcy. Przyjeżdżam nie tylko, 
aby słuchać, pomagać i wspierać, ale także by 
wymagać, od tych, którzy robią już wiele, aby 
robili więcej. Twierdzę, bowiem, że  wobec 
wyzwań stojących przed polską gospodar-
ką, w  tym oczywiście sektorem rolnictwa, 

musimy wykazać się zdecydowaniem i  in-
nowacyjnością. Wobec szeregu zadań ja-
wiących się w  aspekcie globalnym, odniosę 
się do  światowej przestrzeni, tak bardzo 
niepewnej i  nieprzewidywalnej, w  której 
musimy wykazać się rozwagą. Ponadto bar-
dzo istotne jest, nie tylko w polskiej debacie 
politycznej, ale i  w  codziennym działaniu, 
przywracanie wielkiej roli środowiska, któ-
re kiedyś definiowaliśmy jako inteligencję, 
a  które dziś gdzieś stanęło obok. Tu  nie 
chodzi jedynie o kwestię wykształcenia, po-
zycji, czy wykonywanego zawodu. Chodzi 
tu przede wszystkim o misję, pasję, odwagę 
w stawianiu często trudnych pytań, nie tylko 

„Wieś i rolnictwo w globalnej gospodarce” 
– wykład inauguracyjny Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki

Wicepremier Janusz Piechociński w czasie wykładu inauguracyjnego



10

nam politykom, ale także nam obywatelom. 
O przewodzenie aktywności społecznej. My-
ślę, że to jest szczególnie ważne.

***

Nasz świat przyspieszył. Za rok będziemy ob-
chodzili trzy bardzo ważne rocznice: 25-lecie 
polskiej i  środkowoeuropejskiej przemia-
ny, 15-lecie obecności Polski w  NATO oraz 
10-lecie obecności w  Unii Europejskiej. Po-
winniśmy, zatem dokonać naszego indywi-
dualnego i  zbiorowego rachunku sumienia. 
Należy sobie postawić pytanie: jak wykorzy-
staliśmy ten czas? W imieniu środowiska tej 
Uczelni dokonał tego w  swoim wystąpieniu 
Pan Rektor. Mogliśmy się przekonać, że  nie 
był to czas stracony. Zawsze jednak przy tego 
typu analizach należy zadać sobie pytania: 
co  mogliśmy zrobić lepiej? Czy coś przega-
piliśmy? Co  w  międzyczasie z  naszych wiel-
kich zapewnień, rozeszło się nam na drobne? 
Chociaż na pewno, ta Polska roku 2013, ten 
Uniwersytet, ta  wieś, to  rolnictwo, nasza 
Europa jest lepsza niż 25 lat temu. Jednocze-
śnie, możemy zaobserwować jak bardzo nasz 
świat przyspieszył. We wrześniu tego roku 
obchodziliśmy 5-lecie katastrofy banku Leh-
man Brothers. Wówczas wydawało się, że jest 
to  jedna ze zwykłych upadłości. Tymczasem 
zainicjowało to ciąg zdarzeń, które przerodzi-
ły się w największy znany współcześnie global-
ny kryzys. W mojej ocenie nie jest to wyłącz-
nie kryzys w ujęciu społeczno-gospodarczym, 
nie jest nawet kryzysem mechanizmów czy 
instytucji, ani też brakiem koordynacji zja-
wisk globalnych, czy efektem pojawienia się 
ponadnarodowego kapitału, który ma zupeł-
nie inne kryteria z punktu widzenia lokowa-
nia inwestycji, ale także liczenia rentowności. 
To również nie efekt ujawnienia się z całą siłą 
nie tylko przemysłów nowej generacji, ale tak-
że społeczeństwa nowej generacji, które coraz 
śmielej i dalej chce przesuwać granice wolno-
ści zapominając, że jednocześnie jest to branie 
na  siebie współodpowiedzialności nie tylko 
za siebie, ale także za otoczenie. Jest to kryzys 
zaufania. W związku z tym nawet, kiedy z ko-
lejnych sygnałów światowej, europejskiej, czy 

polskiej gospodarki, płyną przesłanki, że  ja-
kiś wskaźnik się poprawił, to już następnego 
dnia pojawiają się informacje dementujące ten 
optymizm i udawadniające, że kryzys się jesz-
cze nie się kończy. Musimy sobie uświadomić, 
że być może żyjemy już w innej rzeczywisto-
ści, w której koniunktura nie powróci na rów-
ni i  wszędzie. Obserwujemy jak skracają się 
cykle koniunkturalne, ale także cierpliwość 
jednostek i  całych społeczeństw. Skróceniu 
ulega także możliwość odsuwania pewnych 
trudnych tematów na przyszłość. Nikt, zatem 
w tym nowym świecie, po 2008 roku, po tej 
upadłości, nie jest skazany na sukces, ale jed-
noczenie nikt też nie jest skazany na  klęskę. 
Tu pojawia się kolejne pytanie: czy nadążamy 
za czasem? Jakże często chcemy przypisywać 
innym, by byli bardziej kreatywni, innowa-
cyjni, przedsiębiorczy i  nowocześni, a  za-
pominamy, że  to  my sami powinniśmy być 
aktywni. Skoro rynek pracy nie jest już tylko 
lokalny – małopolski, czy nawet krajowy, lecz 
globalny, musimy dążyć, aby w tej wielkiej ry-
walizacji być bardziej innowacyjni i nadążać 
za zmianami. Stąd cieszę się, że to środowisko 
z taką mocą, werwą i entuzjazmem wskazuje, 
że  trzeba chronić to, co  sprawdzone w  prze-
szłości, nie tylko na  polskiej wsi, w  polskim 
rolnictwie, ale także w świecie akademickim. 
A  jednocześnie przekonuje, że  z  młodymi 
trzeba iść naprzód, ku zmianom na  lepsze. 
Niestety nasza Europa utraciła przewagę 
konkurencyjną, którą z  trudnością próbuje 
odzyskać. Wystarczy popatrzeć na  wielkie 
europejskie programy, które miały nas zbli-
żyć na  polu technicznym, technologicznym, 
czy naukowym do globalnych liderów – Azji 
czy Ameryki. Mówię tutaj zarówno o  Stra-
tegii Lizbońskiej, zmodyfikowanej Strategii 
Lizbońskiej, programach Europa 2020, czy 
Horyzont 2020. Jest tu wielkie niespełnienie. 
Jest, zatem, o czym ze sobą rozmawiać. 

***

Nim przejdę do  analizy rolnictwa na  tle 
zjawisk globalnych, należy sobie postawić 
pytanie: gdzie aktualnie znajduje się pol-
ska gospodarka? Otóż szacuje się, że  jest 

ona na  22 miejscu w  świecie pod wzglę-
dem umiędzynarodowienia i  umocowa-
nia w  tych procesach globalnych. Wydaje 
się, że  te  ostatnie 10 lat, przyniosły wzrost 
otwartości naszej gospodarki. W  ostatnich 
3-5 latach byliśmy wyjątkowo atrakcyjnym 
krajem dla inwestycji zagranicznych. Przy-
pomnę, że choćby w trudnym dla inwestycji 
roku 2012, byliśmy drugim – po Hiszpanii 
krajem inwestycji Zielonych Pól. Dodam też, 
że w pierwszych miesiącach tego roku jeste-
śmy drugim po Niemczech krajem, który ma 
najkorzystniejsze warunki do  inwestowania 
i  dlatego przyciągamy te  przedsięwzięcia, 
chociaż jednocześnie coraz trudniej jest po-
zyskać kapitał konieczny do  inwestowania. 
W związku z tym, kiedy popatrzymy na eta-
py transformacji polskiej gospodarki i  pol-
skiego rolnictwa, dostrzeżemy w  tym nie 
tylko te elementy, które tak celnie wskazują 
reprezentanci krakowskiego środowiska aka-
demickiego. Dla przykładu profesor Hau-
sner twierdzi, że  Polska w  ciągu ostatnich 
20 lat utraciła 20 procent potencjału prze-
mysłowego. Ale jednocześnie 1 paździer-
nika gościłem ministra gazu i  ropy Arabii 
Saudyjskiej, który zauważył, że Polska w cią-
gu tych 5 lat, czyli od  upadłości Lehman 
Brothers, potwierdziła swoją dobrą markę, 
i co więcej, że jest gospodarką przemysłową. 
Chcę tu zwrócić uwagę, że obok przemysłu 
motoryzacyjnego i  lotniczego, najbardziej 
konkurencyjną i  twórczą gałęzią naszej go-
spodarki jest właśnie przemysł rolno-spo-
żywczy. A więc tradycyjne polskie rolnictwo 
zasilane w wiedzę i w nowe myślenie, także 
ludźmi tej ziemi, tego Uniwersytetu, dało 
tę  dodatkową wartość wyrażaną w  zwielo-
krotnieniu naszego eksportu rolno-spożyw-
czego i  bardzo silnej pozycji polskiego rol-
nictwa i przetworów owocowo-warzywnych 
i przemysłu spożywczego z punktu widzenia 
lokomotyw naszego eksportu, o  czym rów-
nież wspominał Pan Rektor. Ale to  nie jest 
koniec drogi, gdyż osiągnięte przewagi kon-
kurencyjne należy nie tylko utrzymywać, 
ale i  je powiększać. Jeśli więc popatrzymy 
bardzo uważnie na te procesy, to dostrzeże-
my, że przed nami jawi się wielkie narodowe 
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zadanie, polegające na  dalszym zwielokrot-
nieniu wymiany handlowej. Wiemy, że eks-
port jest głównym elementem polskiego 
wzrostu PKB i  utrzymywania nienajgorszej 
w Europie – będę w tym miejscu bardzo de-
likatny w  pochwałach – sytuacji na  rynku 
pracy. Mówię o tym, nie tylko w kontekście 
zderzenia statystyk z pogrążonym w niepo-
kojach społeczno-gospodarczych krajach 
południa Europy. Tam gospodarki usługowe 
przechodzą kryzys znacznie gorzej niż go-
spodarki o dużym udziale przemysłu w swo-
im PKB. Zatem istotne jest abyśmy mieli 
świadomość, że  w  tej światowej rywalizacji 
nowego typu, a  jest to  okres do  dwóch lat, 
Polska stanie nie tylko w wymiarze politycz-
no-gospodarczym, ale i  społecznym przed 
wielkim dylematem: czy wchodzić do  Stre-
fy Wolnego Handlu i  Instancji ze  Stanami 
Zjednoczonymi? Co  więcej, na  jakich wa-
runkach? Co chronić, a na co się otworzyć? 
Proszę zwrócić uwagę, że  na  razie o  tych 
wielkich negocjacjach dotyczących stwo-
rzenia takiego bloku, w  którym najdalej za 
5 lat wydawać się będzie ¾ środków na  ba-
dania i  rozwój, zbyt mało w  Polsce wiemy. 
Tymczasem wtedy to  zderzą się dwa różne 
modele gospodarcze: silnie przeregulowany 
– europejski i  niedoregulowany – amery-
kański. Ale to  będzie także stracie dwóch 
gospodarek, o  jakże różnych cenach paliw. 
Przypomnę, że  w  mikście energetycznym 
Europy od  2005 roku, uśrednione ceny pa-
liw, szczególnie energii elektrycznej zdroża-
ły o 25 procent, podczas gdy dla gospodarki 
amerykańskiej to zaledwie 1 procent, i uwa-
ga nie chodzi tu wyłącznie o fenomen gazu 
łupkowego. Zatem niech nas tak nie cieszą 
te  nasze wskaźniki, że  jesteśmy na  1 czy 3 
miejscu w Europie pod względem inwestycji 
zagranicznych. Dla środowiska krakowskie-
go i  małopolskiego istotniejsza jest jednak 
charakterystyka barażowa. Dominuje tu no-
woczesny sektor BPO, czyli obsługa mię-
dzynarodowych koncernów – to są dane za 
pierwsze 8 miesięcy tego roku. Na  drugim 
miejscu, co należy uznać za fenomen, są ba-
dania i rozwój, czyli okazuje się, że wreszcie, 
po  tylu latach zabiegów, po  tak wielkich 

staraniach, działania odniosły zamierzony 
skutek. Dopełnieniem inwestycji jest sektor 
motoryzacyjny, który obok farmacji, Inter-
netu i  hutnictwa, jest już sektorem podda-
wanym tym globalnym wyzwaniom. Gdzie 
jest, zatem to  nasze rolnictwo, zwłaszcza 
w kontekście tych wielkich rozmów z Ame-
ryką? Warto wiedzieć, że  obóz demokra-
tyczny prezydenta Obamy chce, aby to  po-
rozumienie z Europą było podpisane jeszcze 
w  tej kadencji. Równolegle Stany Zjedno-
czone wykorzystują swój potencjał do nego-
cjowania z Azją w sprawie tego bloku. Jest, 
zatem pytanie, w jakim zakresie my w Euro-
pie, którzy mamy różny dystans i  aprobatę 
do  dotychczasowej Wspólnej Polityki Rol-
nej zgodzimy się na modyfikacje czy nawet 
istotne ustępstwa? To  jest pytanie otwarte 
i  chciałbym, aby środowiska naukowe po-
mogły politykom znaleźć na nie odpowiedź.

***
Wydaje się, że sprawą kluczową, co  zresztą 
Magnificencja podkreślił w  swoim wystą-
pieniu, jest wielki sukces eksportowy pol-
skiego rolnictwa – te  14 procent wzrostu. 
Zdajemy sobie sprawę, że  sukces nie po-
party kolejnymi działaniami może okazać 
się potężnym problemem już w  najbliższej 

przyszłości. Jesteśmy bodaj na  3 miejscu 
w produkcji drobiu i  już dziś mogę z dumą 
powiedzieć, że  aktualnie gdzieś pod Dża-
kartą małopolska firma Konspol uruchamia 
największy w tamtej części Azji zakład prze-
robu kurczaków i drobiu, a jednocześnie da 
know-how dla budowy zaplecza produkcyj-
nego. W związku z tym pokazuję, że musi-
my wchodzić bardzo odważnie, także w ob-
szarze wsi i rolnictwa, na ten rynek globalny, 
z nowymi pomysłami i rozwiązaniami.

Chciałbym jeszcze raz powrócić do my-
śli o zmienności realiów gry rynkowej i zasy-
gnalizować jak bardzo nieprzewidywalny 
dla polskiej wsi i rolnictwa jest globalny ry-
nek. Otóż nadmiernie interpretujemy fakt, 
że kairskie wydarzenia na palcu Tahrir, były 
pochodną działań młodego pokolenia, któ-
re upomniało się o  zmianę władzy i  demo-
krację. Zapominamy, że  te  niepokoje w  ca-
łym regionie Afryki Północnej, które 
przeciąż nadal trwają, uruchomione zostały 
z innego powodu. Była to zmiana ceny zbóż 
na giełdzie w Chicago. Część spekulacji ryn-
ku finansowego i  zagranie na zwyżkę, przy 
słabych zbiorach w  Europie Środkowej 
i USA, powodowanych suszą, zaowocowały 
wzrostem cen mąki o  30 procent w  ciągu 
jednego kwartału. To  dla biednych 

JM Rektor profesor Włodzimierz Sady, wicepremier Janusz Piechociński i poseł na Sejm Dorota 
Niedziela w czasie rozmowy
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społeczeństw tego regionu, dla których pod-
płomyk, to  cała dzienna racja chleba, było 
nie do  zaakceptowania. Dlatego właśnie, 
wobec braku zbóż i  mąki w  magazynach 
i  wobec decyzji prezydenta Putina o  zablo-
kowaniu „rzucenia na rynek” dodatkowych 
zaledwie 7 mln ton zbóż, doszło do zgłasza-
nia postulatów politycznych, które były ape-
lem do  polityków o  pomoc. Popatrzmy 
na polskie analogie z okresu lat 2010-2011, 
kiedy to na rynku zbóż mieliśmy bardzo do-
bre wyniki i korzystne ceny. Po czym w tym 
sezonie żniwnym mieliśmy istotne załama-
nie się cen. Spowodowane to było zaskakują-
co wysokimi zbiorami, wyższymi o 9,4 pro-
cent w porywaniu z rokiem ubiegłym. Chcę 
jeszcze zwrócić uwagę, na  to  co  jest chyba 
najbardziej istotnym wyzwaniem dla mini-
stra gospodarki. Otóż moją osobistą ambicją 
jest umacnianie trendów proeksportowych 
polskiej gospodarki, przy czym należy po-
stawić pewne granice. Najdalej, bowiem 
w  2025 roku musimy mieć zrównoważoną 
wymianę handlową w  wymiarze Europa – 
reszta świata. Dzisiaj zwracam uwagę, że ¾ 
polskiej wymiany handlowej, także rolni-
czej, związane jest z naszym obszarem, czyli 
Unią Europejską, która wytwarza ¼ świato-
wego PKB. Jest tutaj przestroga jednego 

państwa, które najwidoczniej nie znało po-
wiedzenia, że dobra polska gospodyni jajka 
ma w  kilku koszykach. Wskazuję tutaj 
na Słowenię – najlepszą gospodarczo cząst-
kę byłej Jugosławii, tę, która 1 stycznia 2007 
roku z  wielkim sukcesem weszła do  euro 
grupy, z  wielkim wzrostem gospodarczym, 
dynamiką wzrostu płac i innymi dodatnimi 
wskaźnikami, przekładającymi się z poziom 
zadowolenia społecznego. Warto wspo-
mnieć, że  nie wystąpiło tam zjawisko za-
okrąglania cen górę, po przejściu na walutę 
euro. Trzy lata później Słowenia – ten naj-
bardziej dojrzały obszar gospodarczy w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, miała 
spadek PKB o 10 procent. Stało się tak, po-
nieważ aż w 80 procentach związała się ona 
z  trzema rynkami: Włochami, Austrią 
i Niemcami, które w roku 2009 miały spa-
dek PKB wynoszący od  4 do  6 procent. 
Przypominam o tym, abyśmy mieli świado-
mość i przekazali ją nie tylko studentem tej 
Uczelni, ale także polskim rolnikom i admi-
nistracji rolniczej, która obsługuje te proce-
sy na  wsi i  w  rolnictwie oraz tym, którzy 
obsługują polski przemysł rolno-spożywczy, 
że nic nie jest pewne. Nawet wielka dynami-
ka, którą wyraża czterokrotne zwiększenie 
polskiego eksportu żywności 

i przetwórstwa rolno-spożywczego, notowa-
na w okresie naszej obecności w Unii, natra-
fia na  określone problemy. Klasycznym 
przykładem, mogą tu być dane z pierwszego 
półrocza tego roku dotyczące wymiany han-
dlowej w  Europie. W  skali polskiej gospo-
darki wzrost o  6,2 procent, na  wschód po-
nad 14, w tym ponad 13, o czym wspominał 
Magnificencja Rektor, podczas gdy kraje 
euro grupy w tym samym okresie zanotowa-
ły 1,2 procent, zaś cała Unia Europejska 1,9 
procent. I  tu  obserwujemy istotny spadek 
wymiany handlowej z  trzema dużymi go-
spodarkami, które jak na razie są przed nami 
w  Unii. Aktualnie Polska notowana jest 
na 6 pozycji w Unii, jednak jestem przeko-
nany, że za dwa lub trzy lata będziemy w sta-
nie wyprzedzić piątą na tej liście Hiszpanię. 
Dlaczego tak dużo mówię o  tych trendach 
w gospodarce, o zadaniach, a nie koncentru-
ję się na  tym, co  dotyka wsi i  rolnictwa? 
A  dlatego, że  ten nasz świat tak bardzo się 
skomplikował. Światowy kryzys pokazał, 
że  dotychczasowy model ekstensywnego, 
tradycyjnego myślenia monetarystyczno-li-
beralnego, który jeszcze w  latach 70. i  80. 
XX wieku twierdził, że sektor rolny nie jest 
atrakcyjny, gdyż ma niską rentowość i  wy-
maga głębokiej restrukturyzacji i zmniejsze-
nia swojego potencjału, że  inwestowanie 
w obszarach: wieś, rolnictwo, przemysł rol-
no-spożywczy nie ma przyszłości, gdyż jest 
tam niewielka rentowność, a tę rentowność 
osiąga się gdzie indziej – zawiódł. Nie tylko 
dla polskiej gospodarki okazało się, 
że te z taką łatwością formułowane tezy roz-
biły się o  doświadczenie, jakie niesie życie. 
Nie tylko należy mieć na  uwadze własne 
bezpieczeństwo energetyczne, ale w  tej ry-
walizacji o pracę, energię, żywność, tak na-
prawdę o poziom życia dla obecnego i przy-
szłego pokolenia, trzeba się uczyć nowych jej 
form, nie rywalizacji poprzez walkę, ale po-
przez zdolność do  współpracy i  współdzia-
łania. W związku z tym musimy, jako Polacy 
sprostać tym wymaganiom. Jesteśmy bardzo 
wysoko notowani pod względem przedsię-
biorczości, tego silnego polskiego indywidu-
alizmu, tego potwierdzenia naszej 

Audytorium Centrum Kongresowego było wypełnione do ostatniego miejsca
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wyjątkowości, jesteśmy bardzo zdolnymi 
ludźmi, którzy potrafili wyrwać przedsię-
biorczość z realiów, w których przyszło nam 
żyć, kiedy to trzeba było walczyć albo z za-
borcą, albo z  najeźdźcą, albo z  systemem 
i  państwem, które nie do  końca popierało 
prywatną inicjatywę gospodarczą. Pod 
względem przedsiębiorczości, w światowym 
rankingu, jesteśmy drudzy po  Południo-
wych Koreańczykach, ale jednocześnie je-
steśmy na  drugim od  końca miejscu, tuż 
przed Bułgarami, pod względem zdolności 
do współpracy i współdziałania. Sprawą klu-
czową, w  obszarze wsi i  rolnictwa, relacji 
pomiędzy rolnikiem – doradztwem rolni-
czym – weterynarzem – służbą samorządo-
wą i państwową, izbą rolniczą a izbą gospo-
darczą, czy nawet innym rolnikiem – jest 
odbudowa wzajemnego zaufania. Ostatnie 
badania poziomu zaufania dotyczyły pyta-
nia: z jaką ufnością pożyczyłbyś równowar-
tość 200 złotych sąsiadowi? Nie premiero-
wi, rektorowi, lecz sąsiadowi. Okazało się, 
że tylko 13 procent Polaków zgodziłoby się 
to zrobić. Te wnioski zmuszają do postawie-
nia dwóch pytań. Pierwsze: kto powoduje 
taki brak zaufania? Wydaje się, że  znaczną 
część winy ponoszą politycy, którzy nasta-
wili się na wojnę, gdzie tylko można – mam 
jednak nadzieję, że  dostrzegacie Państwo, 
że nie wszyscy politycy tak postępują. I dru-
gie pytanie: jak z  takim niskim zaufaniem 
można budować grupy producenckie? 
Oczywiście wykonaliśmy już wielką pracę 
i z  tych kilkudziesięciu jest obecnie dobrze 
ponad 1000 grup producenckich, szczegól-
nie w  obszarze owoców i  warzyw. Ten 
26-procentowy udział polskich jabłek 
na  rynku rosyjskim może i  powinien cie-
szyć. Ale chcę także zwrócić uwagę na tym 
przykładzie, że nawet to środowisko jest sil-
nie podzielone w  intencjach. Przychodzą, 
bowiem do  mnie przedstawiciele sadowni-
ków zlokalizowanych w  można powiedzieć 
w  polskim zagłębiu jabłecznym i  proszą 
bym, jako minister gospodarki, wspierał 
eksport naszego materiału szkółkarskiego 
do Uzbekistanu. Jednocześnie drudzy przy-
chodzą i ostrzegają, że jak tak dalej pójdzie, 

to  mieszkańcy Uzbekistanu zaczną produ-
kować własne jabłka i  załamie się eksport 
na te rynki. Należy podkreślić, że są to głosy 
sadowników, poparte nie tylko ich wiedzą 
i doświadczeniem, ale także znacznymi na-
kładami finansowymi. Te podziały dotyczą 
także polskiej polityki rolnej na  poziomie 
europejskim. Oczywiście cieszy sukces unij-
nego szczytu i  poziom wypracowanych na-
kładów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 
ale chcę także zaapelować, abyśmy razem 
z  rolnikami i  dla rolników wypracowali 
w  tym zakresie konsensus, na  przykład 
w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wydaje się, że ujawniły się tu dramatyczne 
podziały, nie tylko w  kategoriach Zachod-
nia Polska – Południowo-Wschodnia Pol-
ska, nie tylko na linii samorządowcy – rolni-
cy, ale także między rolnikami. Przed nami 
jest więc wielki wysiłek wspólnej pracy. 
Są  też i  dobre przykłady. Z  radością patrzę 
na drogę, jaką przeszedł Uniwersytet Rolni-
czy w  Krakowie. Cieszę się, że  w  obszarze 
weterynarii nastąpiło porozumienie z uczel-
nią matką i że pokazujecie, iż rywalizujecie 
w innej formie – nie poprzez zwykłą walkę, 
lecz poprzez współdziałanie i  współpracę. 
Musimy przed sobą postawić nowe zadania 
i  tak jak klasyk prosić by starczyło nam sił 
i odwagi by powiedzieć: cięższą podajcie mi 
zbroję, bom mocnym jest.

***

Jeszcze na koniec chcę złożyć pewną dekla-
rację i chciałbym abyście Państwo trzymali 
mnie za słowo. W Ministerstwie Gospodar-
ki przygotowuję nową proeksportową dzie-
dzinę polskiego szkolnictwa. Chcę zwięk-
szyć usługę edukacyjną polskich uczelni 
do  roku 2020 do  stanu minimum 400 
tysięcy studentów. W  imieniu wszystkich 
uczelni, w  tym także krakowskich, prowa-
dzę daleko zaawansowane negocjacje z kra-
jami Aurazji, czyli głównie z krajami byłego 
Związku Radzieckiego, ale także i  Afryki. 
Mam nadzieję, że  już wkrótce także tu, 
do  Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, 
przyjdzie echo tych rozwiązań. Pierwsze 

umowy w  imieniu polskiego szkolnictwa 
wyższego i  polskiej gospodarki podpiszę 
jeszcze w  tym roku. Mam nadzieję, że  już 
w  najbliższych latach na  polskie uczelnie 
dopłyną dodatkowe środki. Ponadto jestem 
konsekwentny i  sukcesywnie zwiększam 
udział środowisk akademickich w  struk-
turach zarządzających najważniejszymi 
firmami, podległymi Ministrowi Gospo-
darki. Oczyszczam te  firmy z  polityków, 
a  w  to  miejsce wprowadzam rektorów, 
dziekanów, profesorów, tak aby wytworzyć 
w  przestrzeni nadzoru właścicielskiego 
dodatkową przestrzeń do  przenikania się 
gospodarki i  firm z  badaniami i  ze  środo-
wiskami akademickimi. Chcę również, 
poprzez staże i  praktyki, zbudować nowe 
przewagi w  kapitale ludzkim i  w  kapitale 
społecznym, które są naprawdę najważniej-
sze i mogą być trwałym elementem przewag 
konkurencyjnych.

***

Szanowni Państwo, pozwólcie, że na koniec 
zwrócę do środowiska studenckiego. To jest 
Wasza Polska, to  jest Wasza Europa, to  jest 
Wasza wieś i  rolnictwo. Od  sukcesu pol-
skiej wsi i  europejskiego rolnictwa zależy 
także Wasza satysfakcja i  poziom Waszego 
życia oraz  spełnienie się w  tych obszarach, 
w  których widzicie dla siebie wielką szan-
sę. Chciałbym byście mieli wielką odwagę 
potwierdzoną wiarą w  swoje siły, kompe-
tencje i  umiejętność współpracy i  byście 
mogli zanucić wbrew wielu, którzy do  tej 
pory patrzyli na  wieś i  rolnictwo w  sposób 
mało chętny, czy mówiąc wprost wrogi: 
jestem ze wsi to widać, jestem ze wsi to sły-
chać. Chciałbym żebyście mieli też odwagę, 
na  przekór tym wszystkim niedowiarkom, 
pokazać, że polska wieś ma przed sobą wielką 
przyszłość potwierdzoną tymi dokonaniami 
i współpracą w tym środowisku. Pamiętajcie 
dzisiaj, co  dziesiąty student w  Europie jest 
Polakiem. Nie zmarnujmy tego potencjału 
i  to  jest zadanie dla Was droga młodzieży 
akademicka. Apeluję jeszcze raz – skorzy-
stajcie z tej szansy.
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Magnificencjo, Panie Rektorze!
Eminencjo Księże Kardynale!
Wysoki Senacie!
Dostojni Goście!
Panie i Panowie Profesorowie!
Szanowni Pracownicy!
Drodzy Przyjaciele – Studenci!

To  dla mnie zaszczyt stanąć przed Pań-
stwem tutaj, w auli Centrum Kongresowego 
Uniwersytetu Rolniczego i podczas uroczy-
stej inauguracji 61. już roku akademickiego 
zabrać głos w imieniu całej studenckiej spo-
łeczności. Tym bardziej, iż  jest to  szczegól-
na inauguracja ze  względu na  okoliczności 
związane z tegorocznymi obchodami Jubile-
uszu 60-lecia odłączenia się od Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i  powstania naszej samo-
dzielnej Uczelni.

Dzień inauguracji roku akademickiego 
jest zawsze szczególnym wydarzeniem za-
równo dla władz Uczelni, pracowników na-
ukowo-dydaktycznych jak i  studentów. Ten 
dzień zostanie zapamiętany przede wszyst-
kim przez studentów pierwszego roku. 
To właśnie do Was w głównej mierze drodzy 
studenci pragnę skierować swoje słowa.

Drodzy studenci pierwszego roku do-
piero, co  wstąpiliście w  mury naszej Alma 
Mater, a  już zaczynacie nowy etap swojego 
życia – życia studenta jedynego w  Polsce 
Uniwersytetu Rolniczego. Chcę Was za-
pewnić, że  zostanie Wam tutaj udzielone 
wszelakie potrzebne wsparcie. Będziecie 
mieli możliwość rozwinięcia swoich za-
interesowań naukowych, organizacyj-
nych, kulturalnych, sportowych. Powin-
niście wiedzieć, iż  Samorząd Studentów 
– w  imieniu którego występuję, tworzymy 

my – studenci Uniwersytetu Rolniczego, 
którzy niejednokrotnie poświęcamy swój 
wolny czas na  działalność na  rzecz prawie 
12-tysiecznej społeczności akademickiej. 
Każdy z  nas wnosi małą cząstkę siebie 
w przestrzeń akademicką, która nas otacza. 
W ciągu roku akademickiego, ale i również 
bardzo często w  ciągu przerwy zimowej 
czy wakacyjnej, pracujemy nad organiza-
cją wielu ciekawych imprez, w  tym obozu 
adaptacyjnego, który przed pierwszym 
października ma przygotować studentów 
I  roku do  życia studenckiego, Balu Beana, 
czyli tzw. Otrzęsin I roku. Są to także Even-
ty Bilardowe, czy Squashowe organizowa-
ne we współpracy z  firmami znajdującymi 
się w  naszym otoczeniu, to  również liczne 
szkolenia i  kursy odbywające się dzięki 
wsparciu Centrum Transferu Technologii 
i  Biura Karier. Podczas weekendów wraz 
z  Centrum Kultury Studenckiej pomaga-
my w  organizacji wyjazdów seminaryjno-
-naukowych, ale najdłużej, bo  praktycznie 
przez cały rok pracujemy nad Festiwalem 
Kultury Studenckiej – Juwenaliami UR. 
Wszystkie wymienione przeze mnie za-
dania są  realizowane dzięki działaniom 
komisji: ds. Kultury i Promocji, ds. Współ-
pracy z  Zagranicą, ds. Nauki i  Rozwoju. 
Przedstawiciele Samorządu biorą udział 
w  tworzeniu oraz opiniowaniu aktów nor-
matywnych dotyczących studentów, a  tak-
że uczestniczą w  pracach Senatu Uniwer-
sytetu Rolniczego, Komisji Senackich oraz 
Radach Wydziału.

Uczelniana Rada Samorządu Studen-
tów jest członkiem Porozumienia Samorzą-
dów Studenckich Uczelni Krakowa, Poro-
zumienia Samorządów Studenckich Uczelni 

Rolniczych, ale i  również największej i  naj-
ważniejszej organizacji studenckiej w Polsce 
– Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polski. Dzięki rzetelności i rozwadze działań, 
które podejmujemy nasz głos jest słyszalny 
nie tylko w naszej Uczelni, uczelniach Kra-
kowa, ale i na forum ogólnopolskim.

***

Kraków jest miastem studenckim, a  Uni-
wersytet Rolniczy Uczelnią z  tradycjami, 
z tej szansy, jaką Wam dają te miejsca warto 
skorzystać! Pamiętajcie, że studia to nie tyl-
ko nauka. Przyjaźnie, które teraz zawrzecie 
będą w  większości przyjaźniami na  całe 
życie, a  doświadczenie, wiedza i  umie-
jętności ułatwią Wam start w  dorosłość. 
Na pewno napotkacie na  swej drodze wiele 

Wystąpienie inż. Anny Orlof 
–  przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów  

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 

Inż. Anna Orlof – przewodnicząca Uczelnia-
nej Rady Samorządu Studentów UR
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przeciwności i chwil zwątpienia, nie możecie 
jednak się poddać i zatracić celu, który sobie 
postawiliście. Pamiętajcie również, że wspar-
cia możecie szukać w  starszych kolegach, 
w  samorządach wydziałowych, jak i  samo-
rządzie uczelnianym. Jak to  pięknie powie-
dział kiedyś Antoine de Saint-Exupéry: „Cel 
jest wielki, kiedy mu się poświęcisz. Lecz cel 
staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł 
do  chwały”. Przytaczam te  słowa by Wam 
uświadomić, że nie jest niczym nadzwyczaj-
nym zdać egzamin na 3, ważne jest by pod-
chodzić do niego poważnie, starać się zgłębić 
każdy szczegół danego zagadnienia. 

Chciałabym Was zachęcić, byście sta-
wali się pełnoprawnymi uczestnikami ini-
cjatyw podejmowanych przez nas z  myślą 
o  Was, byście kiedyś, już jako absolwenci, 
mogli z dumą oświadczać, że jesteście absol-
wentami tej Uczelni – Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Chciałabym też życzyć Wam – drodzy 
studenci I  roku, abyście korzystali z  wielu 
ścieżek edukacyjnych oferowanych przez 
Uniwersytet Rolniczy, gdyż jest on Uczelnią, 
w której każdy znajdzie coś dla siebie, a swo-
im działaniem wniesie istotny wkład w  jej 
życie. Nasza Uczelnia daje olbrzymie moż-
liwości rozwijania zainteresowań, a  przede 
wszystkim studiowania ze  względu na  tak 
wspaniałą, niepowtarzalnie rzadko spotyka-
ną atmosferę i klimat.

***

Pragnę na  koniec, w  tym uroczystym dniu, 
podziękować w  imieniu wszystkich studen-
tów i  doktorantów, ale i  w  imieniu Samo-
rządu, Jego Magnificencji, Panom Prorekto-
rom, Dziekanom, wszystkim nauczycielom 
akademickim, pracownikom administracji 
i  obsługi za stworzenie sprzyjającej atmos-
fery w naszym Uniwersytecie dla studiowa-
nia, realizacji swoich pasji i  zainteresowań. 
Pragnę również zwrócić się z wielką prośbą 
o dalszą pomoc w działaniach na rzecz stu-
dentów i naszej Uczelni. Życzymy Państwu 
wszelkiej pomyślności, prosząc o  życzliwe 
wsparcie w realizacji naszych działań.

Z głębokim żalem informujemy, 
że w roku akademickim 2012/2013 ze społeczności 
akademickiej naszej Uczelni odeszli do wieczności:

Pan mgr inż. Grzegorz Brągiel
Pan dr inż. Włodzimierz Sawicki
Pani Maria Pilarczyk
Pani dr Zofia Rokita
Pan Józef Ochmański
Pan prof. dr hab. Piotr Epler
Pan Jerzy Sołtys
Pani doc. dr hab. Elżbieta Lesińska
Pan prof. dr hab. Andrzej Radwan
Pan mgr Leopold Marchaj
Pan Józef Kowalik
Pani Janina Zielińska
Pani dr Jadwiga Nowakowska – Moryl
Pan mgr Jan Sowa
Pan dr inż. Lucjan Strzelczak
Pan prof. dr hab. Jan Rapacz
Pani dr inż. Wanda Porębska
Pan prof. dr hab. Stanisław Bobek
Pani Maria Gac
Pan prof. dr hab. Stanisław Martyna
Pan prof. dr hab. Jacek Kieć
Pan Andrzej Owsiński
Pani Maria Krupińska
Pani mgr inż. Krystyna Kaczmarczyk 

Pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci
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Mamy zaszczyt poinformować, że  Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował 
odznaczeniami państwowymi zasłużonych 
pracowników Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Na  podstawie art. 138 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawy o  or-
derach i  odznaczeniach postanowieniem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymał:

•	 prof.	dr	hab.	Tadeusz	Tuszyński

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski otrzymali:

•	 prof.	dr	hab.	Ewa	Cieślik
•	 prof.	dr	hab.	Halina	Gambuś
•	 mgr	Jan	Przeniosło

Złoty Krzyż Zasługi otrzymał:
•	 dr	hab.	inż.	Zbigniew	Bonczar,	prof.	UR

***

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
•	 mgr	Elżbieta	Aziewicz
•	 prof.	dr	hab.	Anna	Barszcz
•	 prof.	dr	hab.	Franciszek	Borowiec
•	 prof.	dr	hab.	Paweł	Brzuski
•	 dr	hab.	Maria	Gawęda
•	 dr	Marek	Gibiński
•	 mgr	inż.	Danuta	Kiesiewicz
•	 dr	hab.	Tadeusz	Kobyłko,	prof.	UR
•	 dr	 hab.	 inż.	 Barbara	 Krzysztofik,	

prof.	UR
•	 prof.	dr	hab.	Teofil	Łabza
•	 dr	hab.	inż.	Ryszard	Macura
•	 prof.	dr	hab.	Władysław	Migdał

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz Medalu Sześćdziesięciolecia 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, informacja o emerytowanych pracownikach

JM Rektor wręcza Medal 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego Januszowi Piechocińskiemu

•	 prof.	dr	hab.	Wiesław	Musiał
•	 prof.	dr	hab.	Adam	Okólski
•	 mgr	inż.	Wojciech	Pasiowiec
•	 Krystyna	Rupikowska

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
•	 dr	hab.	inż.	Iwona	Domagała-Świątkiewicz
•	 dr	inż.	Piotr	Niedbała
•	 dr	hab.	inż.	Jacek	Salamon
•	 dr	inż.	Grzegorz	Szewczyk
•	 mgr	inż.	Zbigniew	Zuśka

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
otrzymali:

•	 dr	Joanna	Augustynowicz
•	 dr	hab.	inż.	Maciej	Kuboń
•	 mgr	inż.	Anna	Półtorak-Kądziołka
•	 dr	inż.	Marek	Sady
•	 mgr	inż.	Maciej	Waligóra

Uroczystego wręczenia odznaczeń w  imie-
niu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do-
konał Janusz Piechociński – wicepremier, 
minister gospodarki.

***

Z przyjemnością informujemy, że Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano 
8 osób, są to:

•	 dr	inż.	Dariusz	Baran
•	 prof.	dr	hab.	Maciej	Fiedorowicz
•	 dr	hab.	inż.	Piotr	Gębczyński,	 

prof.	UR
•	 prof.	dr	hab.	Tadeusz	Juliszewski
•	 prof.	dr	hab.	Bogdan	Kulig
•	 dr	inż.	Jerzy	Kwapisz
•	 mgr	Tadeusza	Pisarek
•	 prof.	dr	hab.	Artur	Radecki-Pawlik	
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W  imieniu Krystyny Szumilas – minister 
edukacji narodowej aktu dekoracji dokonał 
Aleksander Palczewski – małopolski kura-
tor oświaty.

***

Ponadto w  bieżącym roku Nagrody Rek-
tora Uniwersytetu Rolniczego otrzymało 
170 nauczycieli akademickich i 196 pracow-
ników nie będących nauczycielami.

Z radością informujemy także, że Medalem 
Sześćdziesięciolecia	 Uniwersytetu	 Rol-
niczego w  Krakowie został wyróżniony 
między innymi Janusz Piechociński – wi-
cepremier, minister gospodarki. Aktu wrę-
czenia dokonał JM Rektor Uniwersytetu 
Rolniczego	w Krakowie	prof.	dr	hab.	inż.	
Włodzimierz	Sady.

W czasie inauguracji prof.	dr	hab.	inż.	Flo-
rian	 Gambuś	 –	 Prorektor	 ds.	 Organiza-
cji	 Uczelni	 i Współpracy	 z  Gospodarką, 
poinformował zebranych, że  w  roku akade-
mickim 2012/2013 na  emeryturę przeszło 
21  nauczycieli akademickich oraz 23 pra-
cowników technicznych, administracyjnych 
i obsługi. Obszerniejszą relację z tradycyjne-
go spotkania z  emerytami, które odbyło się 
25 października, przedstawimy w  kolejnym 
numerze Biuletynu.

W  imieniu JM Rektora aktu immatryku-
lacji studentów I roku dokonał dr	hab.	inż.	
Sylwester	Tabor,	prof.	UR	–	Prorektor	ds.	
Dydaktycznych	 i  Studenckich. Wpierw 
jednak delegacja studentów uroczyście po-
wtórzyła rotę ślubowania:

Wstępując do społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
pomny ideałów i tradycji nauki polskiej 
oraz świadom obowiązków obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście:
zdobywać wytrwale wiedzę, 
rozwijać umiejętności oraz kształtować swoją 
osobowość,
dbać o honor i dobre imię Uczelni, 
zachować godność i dobre imię studenta,
odnosić się z szacunkiem do nauczycieli 
akademickich i przestrzegać przepisów 
obowiązujących w Uniwersytecie.

W  związku z  uroczystą inaugura-
cją nowego roku akademickiego na  ręce 
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego  
prof.	 dr.	 hab.	 inż.	 Włodzimierza	 Sady, 
napłynęły okolicznościowe adresy i  listy 
gratulacyjne od  Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ministrów, władz województw 
ościennych, parlamentarzystów, rektorów 
zaprzyjaźnionych uczelni, dyrektorów in-
stytucji rządowych, placówek naukowych 
i  rolniczych, duchowieństwa i  doktorów ho-
noris causa, informacje te podał dr	hab.	inż.	
Stanisław	Małek,	prof.	UR –	Prorektor	ds.	
Nauki	i Współpracy	Międzynarodowej.

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

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Immatrykulacja studentów

JM Rektor dokonuje aktu immatrykulacji, asystuje mu dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 
– Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prof. dr hab. Halina Gambuś

Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
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UROCZYSTA KONFERENCJA

Głównym punktem Jubileuszu była uro-
czysta konferencja Uniwersytet Rolniczy 
– tradycja i  nowoczesność, która odbyła 
się w  Centrum Kongresowym UR, przy 
al.  29  Listopada 46. Przy śpiewie hymnu 
Breve Regnum, Senat UR i  Kolegium Rek-
torskie pod przewodnictwem JM Rektora 
Uniwersytetu	 Rolniczego	 im.	 Hugona	
Kołłątaja	w Krakowie	 prof.	 dr.	 hab.	 inż.	
Włodzimierza	Sady zajęli miejsca i uroczy-
ście przywitali licznie zebranych gości. 

W  okolicznościowych wystąpieniach 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Włodzi-
mierz Sady i  Prorektorzy:	 dr	 hab.	 inż.	
Sylwester	Tabor,	prof.	UR	–	Prorektor	ds.	
Dydaktycznych	i Studenckich,	dr	hab.	inż.	
Stanisław	 Małek,	 prof.	 UR	 –	 Prorektor	
ds.	 Nauki	 i  Współpracy	 Międzynarodo-
wej	 oraz	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Florian	 Gam-
buś	 –	 Prorektor	 ds.	 Organizacji	 Uczelni	
i  Współpracy	 z  Gospodarką, zaprezento-
wali historię Uczelni, stan i kierunki prowa-
dzonych badań oraz dokonali charakterystyki 

współpracy międzynarodowej. Ważnym 
punktem ich prezentacji, było ukazywanie 
Uniwersytetu Rolniczego, jako nowoczesnej 
Uczelni, uczestniczącej w  rozwiazywaniu 
wielu kluczowych problemów gospodarczych. 

W  dalszej części, w  licznych wystąpie-
niach, kierowanych na  ręce JM Rektora, 
Goście życzyli dalszego rozwoju i  wszelkiej 
pomyślności dla całej Społeczności akade-
mickiej Uniwersytetu. Napłynęło także wie-
le adresów gratulacyjnych.

W  holu Wydziału Leśnego odbywała 
się – ciesząca się dużym zainteresowaniem 
gości – wystawa starodruków, cennych wy-
dawnictw oraz zabytkowych urządzeń labo-
ratoryjnych – przygotowana przez pracow-
ników Biblioteki Głównej i Dział Aparatury 
Naukowo-Dydaktycznej. 

WRĘCZENIE ODZNAKI HONOROWEJ 

„ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”

Prorektor	 ds.	 Organizacji	 Uczelni	
i  Współpracy	 z  Gospodarką	 –	 prof.	 dr.	
hab.	 inż.	 Florian	Gambuś poinformował, 
że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sta-
nisław	Kalemba, przyznał odznaki honoro-
we Zasłużony dla Rolnictwa jedenastu pra-
cownikom naszej Uczelni, są to:

•	 Pan	prof.	Florian	Gambuś
•	 Pani	prof.	Czesława	Jasiewicz
•	 Pan	prof.	Tadeusz	Kowalski

Jubileuszowa Konferencja 
„Uniwersytet Rolniczy – tradycja i nowoczesność”
Kraków, 18 października 2013 r.

Obchody Jubileuszu 60-lecia samodzielnej działalności Uniwersytetu Rolniczego 
trwały od stycznia 2013 r. i koordynowane były przez Komitet organizacyjny 
obchodów Jubileuszu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem centralne uroczystości 
zaplanowano na 18 października 2013 r. 

Kolegium Rektorskie od lewej: prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji 
Uczelni i Współpracy z Gospodarką, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady, dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki 
i  Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i Studenckich
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•	 Pan	prof.	Sławomir	Kurpaska
•	 Pan	prof.	Andrzej	Lepiarczyk
•	 Pan	dr	hab.	Stanisław	Małek,	prof.	UR
•	 Pan	prof.	Stanisław	Mazur
•	 Pan	prof.	Krzysztof	Ostrowski
•	 Pan	prof.	Stanisław	Orzeł
•	 Pan	dr	hab.	Sylwester	Tabor,	prof.	UR
•	 Pan	prof.	Tadeusz	Tuszyński

W  imieniu Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi aktu wręczenia dokonali Włady-
sław	 Kosiniak-Kamysz – minister pracy 
i polityki społecznej, prof.	Eugeniusz	Chy-
łek – radca ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
prof.	Włodzimierz	Sady.

WRĘCZENIE ODZNAK „HONORIS GRATIA”

Następnie profesor	 Florian	 Gambuś po-
informował zebranych, że Prezydent Miasta 
Krakowa – prof.	 Jacek	 Majchrowski od-
znaczył ośmiu pracowników Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie odznakami Honoris Gratia za zasługi dla 
Miasta Krakowa. Są to:

•	 Pani prof.	Teresa	Fortuna
•	 Pan	prof.	Tadeusz	Juliszewski
•	 Pani	prof.	Krystyna	Koziec
•	 Pan	prof.	Teofil	Łabza
•	 Pan	prof.	Jan	Pawełek
•	 Pan	prof.	Zenon	Pijanowski

•	 Pan	prof.	Włodzimierz	Sady
•	 Pan	prof.	Janusz	Żmija

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa 
aktu wręczenia dokonała Elżbieta	Koterba 
– zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. 
rozwoju, asystował JM Rektor.

WRĘCZENIE MEDALI JUBILEUSZOWYCH

W  dalszej części profesor	 Florian	 Gam-
buś poinformował wszystkich, że  Medale 
Sześćdziesięciolecia	 Uniwersytetu	 Rol-
niczego w  Krakowie zostaną wręczone 

osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonoro-
wani zostali:

•	 Pan Bronisław	Komorowski – prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej 

•	 Pan Władysław	 Kosiniak-Kamysz – 
minister pracy i polityki społecznej

•	 Pan Stanisław	Kalemba – minister rol-
nictwa i rozwoju wsi

•	 Pan Eugeniusz	Chyłek – radca mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi

•	 JE ksiądz	kardynał	Stanisław	Dziwisz 
– metropolita krakowski

•	 Pani Dorota Niedziela poseł na  Sejm 
RP, członek Konwentu naszej Uczelni

•	 Pan prof.	Stanisław	Hodorowicz sena-
tor RP

•	 Pan dr	 med.	 Andrzej	 Kosiniak-Ka-
mysz – przewodniczący Rady Rolni-
ków KRUS, dyrektor szpitala specjali-
stycznego im. Józefa Dietla w Krakowie

•	 Pan Jerzy Miller – wojewoda małopolski
•	 Pan Marek Sowa – marszałek woje-

wództwa małopolskiego, członek Kon-
wentu naszej Uczelni

•	 Pan Roman	Ciepiela – wicemarszałek 
województwa małopolskiego 

•	 Pan Wojciech Kozak – wicemarszałek 
województwa małopolskiego, członek 
Konwentu naszej Uczelni 

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i  Studenckich odbie-
ra odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” z rąk Władysława Kosiniaka-Kamysza –  
ministra pracy i polityki społecznej

Prof. hab. inż. Jan Pawełek odbiera odznakę „Honoris Gratia” z rąk Elżbiety Koterby – zastęp-
cy prezydenta miasta Krakowa ds. rozwoju
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•	 Pan Kazimierz	 Barczyk – prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego 

•	 Pan Jacek Soska – wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Małopolskiego

•	 Pan prof.	Jacek	Majchrowski – prezy-
dent Miasta Krakowa

•	 Pan Tadeusz Trzmiel – zastępca pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji 
miejskich 

•	 Pani Elżbieta	Koterba – zastępca pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. rozwoju

•	 Pan Adam	Jarubas – marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego

•	 Pan Aleksander Palczewski – mało-
polski kurator oświaty

•	 Pan prof.	 Wojciech	 Nowak – rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

•	 Pan prof.	 Peter	 Bielik – rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Nitrze, doktor 
honoris causa naszej Uczelni 

•	 Pan prof.	Dušan	Húska	– doktor ho-
noris causa naszej Uczelni 

•	 Pani prof.	 Elena	Horska – prorektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze

•	 Pan prof.	 Roman	 Kołacz – rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu

•	 Pan prof.	Antoni	Bukaluk – rektor Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodnicze-
go w Bydgoszczy

•	 Pan prof.	Kazimierz	 Furtak – rektor 
Politechniki Krakowskiej

•	 Pan prof.	 Andrzej	 Chochól – rek-
tor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie

•	 Pan prof.	 Tadeusz	 Słomka – rek-
tor Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie

•	 Pan prof.	Marek	Tukiendorf – rektor 
Politechniki Opolskiej

•	 Pan prof.	Michał	Śliwa – rektor Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie

•	 Pan prof.	Zdzisław	Łapiński – rektor 
Akademii Muzycznej w Krakowie 

•	 Ks. prof.	Henryk	Pietras	 SJ – rektor 
Akademii Ignatianum w Krakowie 

•	 Pan prof.	Marian	Wesołowski – rek-
tor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie 

•	 Pan prof.	 Kazimierz	 Kosiniak-Ka-
mysz – rektor naszej Uczelni w  latach 
1993-1999

•	 Pan prof.	Zbigniew	Ślipek – rektor na-
szej Uczelni w latach 1999-2005

•	 Pan prof.	Wojciech	Ziętara – doktor 
honoris causa naszej Uczelni

•	 Pan prof.	Tadeusz	Szulc – doktor ho-
noris causa naszej Uczelni

•	 Pan prof.	 Antoni	 Rutkowski – czło-
nek rzeczywisty PAN

•	 Pan prof.	 Andrzej	 Grzywacz – prze-
wodniczący Polskiego Towarzystwa Le-
śnego, członek rzeczywisty PAN

•	 Pan prof.	 Franciszek	 Adamicki – 
dyrektor Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach

•	 Pan Bogusław	Berka – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowe-
go AGROMAX Sp. z o.o. w Raciborzu

JM Rektor UR wręcza Medal 60-lecia prof. dr. hab. Tadeuszowi Szulcowi – doktorowi honoris 
causa naszej Uczelni

JM Rektor UR wręcza medal 60-lecia rektorowi UJ prof. dr. hab. med. Wojciechowi Nowakowi
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•	 Pan Zbigniew	 Bodzioch – członek 
Konwentu naszej Uczelni, prezes Zarzą-
du Krakowskiego Banku Spółdzielczego

•	 Pan Jarosław	 Bomba – dyrektor 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Krakowie 

•	 Pan Krzysztof	Grzegorzek – członek 
Konwentu naszej Uczelni, prezes Za-
rządu Spółki Expol

•	 Pan prof.	Eugeniusz	Herbut – dyrek-
tor Instytutu Zootechniki w Balicach

•	 Pan Zdzisław	 Kulpa – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, dyrektor Zakła-
dów Drobiarskich Cedrob

•	 Pan Krzysztof Maurer – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, prezes Tłoczni 
Maurera

•	 Pan Krzysztof	 Mościcki – dyrek-
tor Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie

•	 Pan Włodzimierz	Okrajek – dyrektor 
Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa Małopolski Oddział 
Regionalny

•	 Pani dr Anna Prokop-Staszecka – dy-
rektor Krakowskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

•	 Pan Paweł	 Ptasznik – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, dyrektor Ma-
kroregionu Południowo-Zachodniego 
Bank BPH SA Grupa GE 

•	 Pan Ryszard	Czaicki – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, prezes Małopol-
skiej Izby Rolniczej

•	 Pan Bronisław	Dutka – dyrektor Ma-
łopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach 

Do księgi jubileuszowej wpisuje się prof. Władysława Niemczyk – Prorektor naszej Uczelni w la-
tach 1971-1978

Zaproszeni goście
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•	 Pan Stefan Rachwalski – prezes Fun-
dacji Wspierania Edukacji Młodzieży 
Wiejskiej

•	 Pan Antoni	 Rączka – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, dyrektor Kon-
spol-Holding Sp. z o.o.

•	 Pan Stanisław	Sennik – dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krakowie

•	 Pan Mariusz Sikora – członek Kon-
wentu naszej Uczelni, prezes Zarządu 
Kombinat Rolny Kietrz Spółka z o.o.

•	 Pan Kazimierz	Szabla – dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach

•	 Państwo Alina i Jan Waga – fundato-
rzy stypendiów dla młodych naukow-
ców naszej Uczelni. Jan Waga jest 
również członkiem Konwentu naszej 
Uczelni

•	 Pan prof.	Tomasz	Zawiła-Niedźwiec-
ki – dyrektor Instytutu Badawczego 
Leśnictwa

W  przeddzień konferencji Medalem 
Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolnicze-
go zostali również odznaczeni:

•	 Pani prof.	Irina	Donnik – rektor Ural-
skiego Uniwersytetu Rolniczego

•	 Pani prof.	Olena	Niepoczatenko – rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego w Humaniu

•	 Pan prof.	 Jaroslav	 Hlusek – rektor 
Uniwersytetu Mendel w Brnie

•	 Pan prof.	Wladimir	Snitinskij – rek-
tor Lwowskiego Państwowego Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Dublanach

•	 Pan prof.	 Gladiy	 Mykhailo – rek-
tor Lwowskiej Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej

•	 Pan prof.	Jrij	Balik – rektor Uniwersy-
tetui Nauk Przyrodniczych w Pradze

•	 Pan prof.	Rudolf	Kropil – rektor Uni-
wersytetu Technicznego w Zvoleniu 

•	 Pan prof.	 Dmytro	 O.	 Melnychuk – 
rektor Uniwersytetu w Kijowie

•	 Pan prof.	Wiktor	Tarasenko – prezy-
dent Krymskiej Akademii Nauk

•	 Pan prof.	 Aleksander	 Kurdenko – 
rektor Białoruskiej Państwowej Akade-
mi Rolniczej w Gorkach 

•	 Pan prof.	Wladimir	Ladyka – rektor 
Narodowego Uniwersytetu Rolniczego 
w Sumach 

•	 Pan Wolodymyr Podoliak – głów-
ny inspektor weterynarii w  Obwodzie 
Lwowskim

•	 Pan prof.	 Grzegorz	 Skrzypczak – 
rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu

•	 Pan prof.	Alojzy	 Szymański – rektor 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie

•	 Pan prof.	 Ryszard	 Górecki – rektor 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie

•	 Pan prof.	Teofil	Mazur – doktor hono-
ris causa naszej Uczelni

•	 Pan prof.	Janusz	Żmija – rektor naszej 
Uczelni w latach 2005-2012

Prof. dr hab. inż Stanisław Cebula w trakcie wygłaszania referatu

Pamiątkowe zdjęcie najbliższej rodziny profesora Tadeusza Wojtaszka
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•	 Pan prof.	Konrad	Magnuski – doktor 
honoris causa naszej Uczelni

•	 Pan prof.	 Tadeusz	 Wijaszka – czło-
nek Zarządu European Food Safety 
Authority

Pozostała część Medali dla osób za-
służonych dla Uczelni, ze względu na ogra-
niczenie czasowe uroczystości zostanie 
wręczona podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu w  dn. 25 października 2013  r. oraz 
w czasie jubileuszy wydziałowych.

ODSŁONIĘCIE POPIERSIA PROF. DR. HAB. 

TADEUSZA WOJTASZKA

Druga część konferencji poświęcona była 
postaci prof.	dr.	hab.	inż.	Tadeusza	Szcze-
pana	Wojtaszka	–	Rektora	akademii	Rol-
niczej w  latach 1972-1981. Referat Życie 
i działalność prof. dr. hab. Tadeusza Wojtasz-
ka, przedstawił prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	
Cebula. Pełną treść tego referatu prezentuje-
my w osobnym materiale.

Ostatnim punktem obchodów Jubile-
uszu odbywającego się przy al. 29 Listopa-
da, było odsłonięcie popiersia prof.	dr.	hab.	
inż.	 Tadeusza	 Szczepana	Wojtaszka. Jak 
podkreślił JM Rektor profesor Sady – po-
mnik ten powstał z  wielkiej potrzeby serca 
całej społeczności Uniwersytetu Rolniczego, 

w  miejscu, które najbardziej związane jest 
z postacią tego wybitnego naukowca i inicja-
tora budowy kampusu Uczelni w  tym wła-
śnie miejscu. Odsłonięcia pomnika, którego 
autorem jest profesor Jerzy Nowakowski 
(ASP w  Krakowie), dokonali JM Rektor 
profesor Włodzimierz Sady oraz córki prof. 
Tadeusza Wojtaszka.

KONCERT „IMAGINE”

W  godzinach wieczornych w  Auditorium 
Maximum UJ odbył się wyjątkowy koncert 

pt „Imagine”, który poprowadziła Jolanta 
Suder. Na scenie zaprezentowano program, 
na  który złożyły się kompozycje znanych 
twórców w  aranżacji Moniki Węgiel, Mi-
chała	 Łanuszki i Orkiestry	 Obligato, 
pod kierownictwem jej założyciela Jerzego 
Sobeńko. Zaprezentował się również Chór	
Uniwersytetu Rolniczego pod dyrekcją 
Joanny	 Gutowskiej-Kuźmicz, który trzy 
utwory wykonał z towarzyszeniem orkiestry.

W przerwie koncertu odbył się konkurs 
wina. Rektorzy krakowskich uczelni po de-
gustacji różnych rodzajów win z dwóch zna-
nych winnic, należących do UJ i UR wybrali 
to  najlepsze… Długa ocena walorów wina 
zaowocowała salomonowym werdyktem – 
remisem. Obie winnice zostały uznane za 
mistrzowskie. Tę  część spotkania ze  swadą 
poprowadził prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Tadeusz	
Tuszyński.

Gdy koncert dobiegł do wielkiego fina-
łu, publiczność zgotowała artystom owację 
na  stojąco, zaś opuszczając gościnne mury 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeszcze długo 
dyskutowano i  nucono usłyszane tego wie-
czoru szlagiery. 

Kolorowe zdjęcia z konferencji i koncer-
tu znajdziecie Państwo na okolicznościowej 
wkładce.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

Na scenie Monika Węgiel z towarzystwem Orkiestry Obligato i Chóru Uniwersytetu Rolniczego

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński prowadzi konkurs wina
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WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY 

NAUKOWE

Jacek	Domagała urodził się 23 stycznia 1963 r. 
w  Krakowie. W  latach 1982-1987 studiował 
na  Oddziale Technologii Żywności przy Wy-
dziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krako-
wie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
uzyskał w  1996  r. na  Wydziale Technologii 
Żywności AR w  Krakowie po  przedstawieniu 
rozprawy Badania nad występowaniem i  ozna-
czaniem aflatoksyn i  ich prekursorów w paszach 
dla bydła mlecznego i  w  mleku, przygotowanej 
pod kierunkiem prof.	dr	hab.	inż.,	dr	h.c.	Jana	
Kiszy. Stopień naukowy doktora habilitowane-
go nauk rolniczych w zakresie technologii żyw-
ności i żywienia – przetwórstwa mleka, nadała 
mu Rada Wydziału Technologii Żywności AR 
w Krakowie w październiku 2006 r. na podsta-
wie rozprawy Zmiany tekstury i mikrostruktury 
jogurtu z mleka koziego pod wpływem wybranych 
czynników. Tytuł naukowy Profesora nauk rol-
niczych uzyskał postanowieniem Prezydenta 
RP z dnia 9 września 2013 r.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Całe dotychczasowe życie zawodowe prof.	 dr	
hab.	inż.	Jacek	Domagała związał z macierzy-
stą Uczelnią, Wydziałem i Katedrą. Bezpośred-
nio po ukończeniu studiów został zatrudniony 
w  ówczesnym Zakładzie (obecnie Katedrze) 
Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Od-
działu (obecnie Wydziału) Technologii Żywno-
ści najpierw jako asystent stażysta (1987-1989), 
następnie asystent (1989-1996), adiunkt (1996-
2006), adiunkt ze  stopniem doktora habilito-
wanego (2006-2011), a  od  2011 jako profesor 
nadzwyczajny UR.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY, STAŻE I GRANTY

Zainteresowania naukowe i  badawcze Profe-
sora związane są z obszarem technologii żyw-
ności, a w szczególności technologii mleczar-
skiej. Koncentrują się one wokół zagadnień 
jakości, bezpieczeństwa i wartości odżywczej 
mleka surowego i  produktów mleczarskich, 
szczególnie występowania i  oznaczania afla-
toksyn i  ich prekursorów w  paszach dla by-
dła i  w  mleku, wpływu różnych czynników 
na  teksturę i  mikrostrukturę mlecznych na-
pojów fermentowanych i  serów, występowa-
nia i  oznaczania sprzężonych dienów kwasu 
linolowego (CLA) w  mleku produktach 
mleczarskich oraz stosowania zamienników 
tłuszczu w produktach mleczarskich. Profe-
sor	Jacek	Domagała zajmuje się także dosko-
naleniem istniejących oraz opracowywaniem 
technologii nowych produktów mleczarskich. 
W kręgu zainteresowań naukowych Profeso-
ra znajdują się także zagadnienia związane 
z możliwością zastosowania enzymu transglu-
taminazy w przetwórstwie mleka, wysokiego 
ciśnienia hydrostatycznego w mleczarstwie 
oraz analizą substancji smakowo-zapacho-
wych w produktach mleczarskich.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych 
Profesora należą m.in. modyfikacja i opracowa-
nie metod oznaczania prekursorów aflatoksyn 
w paszach i w mleku pozwalające na 10-krotne 
obniżenie progu oznaczalności tych związków 
w stosunku do dotychczas stosowanych metod, 
wykazanie przydatności oznaczania lipopolisa-
charydów w mleku do oceny jego jakości mi-
krobiologicznej oraz ocena poziomu skażenia 
mleka i produktów mleczarskich z tereny Pol-
ski południowej aflatoksynami, pestycydami 

i  metalami ciężkimi. Profesor jest współauto-
rem opracowań technologii wytwarzania m.in. 
serków typu fromage z mleka owczego, miesza-
nin masło-miodowych, a także jogurtów z mle-
ka krowiego z udziałem maltodekstryny owsia-
nej jako zamiennika tłuszczu. Do  istotnych 
osiągnięć zaliczyć należy także opracowanie 
warunków produkcji jogurtów z mleka kozie-
go, wytwarzanych z  zastosowaniem techniki 
ultrafiltracji oraz modyfikacji enzymatycznej 
białek. W obszernych badaniach kierowanych 
przez profesora	 Jacka	 Domagałę wykaza-
no przydatność enzymu tansglutaminazy nie 
tylko do  poprawy właściwości jakościowych 
jogurtu z mleka koziego, ale także niektórych 
rodzajów sera oraz właściwości technologicz-
no-funkcjonalnych wybranych preparatów 
białkowych mleka.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 
ogółem 131 pozycji, w tym 68 stanowi orygi-
nalne prace naukowo-badawcze (większość 
w  języku angielskim), 1 rozdział w  książce 

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Wydział Technologii Żywności

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
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na  poziomie akademickim w  j. angielskim 
(wydanej przez wydawnictwo Blackwell Pu-
blishing Ltd., Oksford), 13 prace przeglądowe 
i  popularno-naukowe, 34 komunikaty na  se-
sjach i  konferencjach naukowych, 11 niepu-
blikowane opracowania dla przemysłu oraz 
4 inne opracowania. Publikacje ukazały się 
m.in. w  takich zagranicznych czasopismach 
jak: Milchwissenschaft, International Journal 
of Food Properties, Journal of Food Composition 
and Analysis, Small Ruminant Research, Food 
Technology and Biotechnology, Czech Journal of 
Food Technology, a z krajowych w Polish Jour-
nal of Food and Nutrition Sciences, Medycyna 
Weterynaryjna, Żywność – Nauka, Technolo-
gia, Jakość. W sumie 22 prace zostały opubliko-
wane w czasopismach z listy JCR.

Wyniki prac naukowych profesora pre-
zentowane były na wielu konferencjach nauko-
wych krajowych, m.in. na Sesjach Naukowych 
Komitetu Nauk o  Żywności PAN, konferen-
cjach naukowych z cyklu Żywność XXI wieku 
i  międzynarodowych, m. in. w  Serbii, Grecji, 
Izraelu, Słowacji i na Ukrainie.

Prof.	dr	hab.	inż.	Jacek	Domagała wyko-
nał recenzję dwóch książek dla czasopisma In-
ternational Journal of Dairy Technology, oraz 
artykułów naukowych dla czasopism krajowych 
i  zagranicznych, m.in. Journal of Agricultural 
Science and Technology, International Journal 
of Food Properties, Journal of Food Biochemistry, 
Journal of Dairy Research. Był też recenzentem 
grantu dla NCN oraz dorobku naukowego 
w postępowaniu habilitacyjnym, a także recen-
zentem wydawniczym pracy habilitacyjnej.

Profesor w okresie pracy odbył następują-
ce staże naukowe: w latach 1990-1991 przeby-
wał jako stypendysta DAAD na  10-miesięcz-
nym stażu w  Federalnym Centrum Badania 
Mleka (Bundesanstalt für Milchforschung) 
w Kilonii w Niemczech, w 1992 w ramach pro-
gramu Tempus odbył 6-tygodniowy staż Scot-
tisch Agricultural College w  Auchincruive 
w Szkocji oraz 2-tygodniowy staż w University 
College Cork w  Irlandii. Kilkakrotnie prze-
bywał też na  krótkoterminowych pobytach 
w Niemczech, Belgii i Ukrainie.

Brał udział w realizacji pięciu projektów ba-
dawczych, w  tym jednym międzynarodowym: 

Strategic information for the development of the 
agricultural quality products in the European mo-
untain areas 2002-2004, w ramach V Programu 
Ramowego UE, oraz w jednym jako kierownik.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W  ramach działalności dydaktycznej  
prof.	dr	hab.	inż.	Jacek	Domagała prowadzi 
wykłady i/lub seminaria z zakresu przetwór-
stwa mleka, jakości i  bezpieczeństwa mleka 
i  produktów mleczarskich, mleka i  produk-
tów mleczarskich w  żywieniu człowieka, 
towaroznawstwa produktów mleczarskich 
oraz biotechnologii mleczarskiej na  studiach 
stacjonarnych i  niestacjonarnych I  i  II stop-
nia na  kierunkach Technologia Żywności 
i  Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo 
oraz Biotechnologia. Dotychczas pod kie-
runkiem Profesora 67 studentów wykonało 
prace magisterskie, a  39 prace inżynierskie. 
Profesor był także promotorem w dwóch za-
kończonych przewodach doktorskich oraz 
jest opiekunem dwóch kolejnych uczestników 
Studiów Doktoranckich.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Profesor aktywnie uczestniczy także w dzia-
łalności organizacyjnej na  rzecz Wydziału 
i  Uczelni. Pracował w  wielu komisjach wy-
działowych i  uczelnianych m.in. Wydzia-
łowej Komisji ds. Nauki i  Rozwoju 1996-
2002, Wydziałowej Komisji ds. Nagród, 
Odznaczeń i  Okresowej Oceny Kadr 2002-
2008, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
2008/2009 i  2010/2011, w  2007 roku był 
Pełnomocnikiem Dziekana ds. Prezentacji 
Wydziału na  Festiwalu Nauki. W  kadencji 
2008-2012 był przewodniczącym Wydzia-
łowej Komisji ds. Dydaktycznych i  Studenc-
kich, a obecnie jest jej członkiem. Od 2006 r. 
jest przedstawicielem Wydziału Technologii 
Żywności w  Radzie Kierunku Biotechno-
logia, a  od  2008 zastępcą kierownika Rady 
Kierunku oraz członkiem Senackiej Komisji 
ds. Dydaktycznych i  Studenckich. Uczestni-
czył w przygotowaniu raportu samooceny dla 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej na  WTŻ, 

a także koordynował pracę zespołu ds. wdra-
żania KRK na  kierunku Biotechnologia. 
Od 2011 r. pełni funkcję kierownika Katedry 
Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych. 

Prof.	dr	hab.	 inż.	 Jacek	Domagała bie-
rze udział także w organizacji sesji i konferencji 
naukowych, m in. był sekretarzem Komitetu 
Organizacyjnego XXX Sesji Naukowej Komi-
tetu Technologii i Chemii Żywności (KTiChŻ) 
PAN w 1999 r., członkiem Komitetu Organiza-
cyjnego Konferencji Naukowej z cyklu Żywność 
XXI wieku w 2007 r. i członkiem Komitetu Na-
ukowego XLI Sesji Naukowej Komitetu Nauk 
o Żywności PAN w 2013 r.

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Profesor	Jacek	Domagała współpracuje z za-
kładami przetwórstwa mleczarskiego oraz 
drobnymi wytwórcami głównie na  terenie 
Polski Południowej, wykonując projekty, eks-
pertyzy i  opracowania na  zapotrzebowanie 
praktyki mleczarskiej. W  sumie wykonał ta-
kich prac 11 m.in. dla zakładu produkcji serów 
topionych „SERTOP” w Tychach, Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej, Zakła-
du Mleczarskiego „Jogser” w Sosnowcu, firmy 
„Zielona Budka” w Mielcu czy firmy „Garba-
ciak” we Włodowicach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Technologów Żywności oraz Polskiego Towa-
rzystwa Rozwoju Ziem Górskich.

PRZYZNANE ODZNACZENIA I NAGRODY

W  okresie 26 lat pracy uzyskał 4-krot-
nie Zespołową Nagrodę JM Rektora UR za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej. 
W 2010 r. został odznaczony Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, a  w  2011 Srebr-
nym Medalem Za Długoletnią Służbę.

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Do  pozazawodowych zainteresowań 
Profesora należą: akwarystyka, turystyka 
piesza, rowerowa, kajakowa i zmotoryzowa-
na, literatura podróżnicza oraz filmy przy-
rodnicze i krajoznawcze.
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Obchody Jubileuszu 45-lecia Wydziału 
Ogrodniczego połączone z  konferencją na-
ukową obywały się pod patronatem honoro-
wym JM	Rektora	prof.	dr.	hab.	 inż.	Wło-
dzimierza Sady oraz Marka Sowy marszałka 
województwa małopolskiego. Witając licznie 
przybyłych gości dziekan Wydziału Ogrod-
niczego prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Stanisław	 Ma-
zur odniósł się do  historii i  genezy powsta-
nia Wydziału, jako samodzielnej jednostki 
wskazując na ścisły związek z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, na  którym nauki ogrodni-
cze powstały i  były wykładane na  Wydziale 
Rolniczym. Po  utworzeniu Wyższej Szkoły 
Rolniczej kontynuowano nauczanie ogrod-
nictwa na  Wydziale Rolniczym. Od  1968  r. 
nauczanie to  odbywa się już na  Wydziale 
Ogrodniczym. Duży udział w  powołaniu 
Wydziału mieli jego późniejsi profesorowie 
Maria	 Łucka i  Tadeusz Wojtaszek, który 
został pierwszym dziekanem. Jubileusz był 

Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego 
oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Ziemia – Roślina – Człowiek”
Kraków, 11-12 września 2013 r.

również okazją do refleksji i zastanowienia się 
nad kierunkiem, w jakim powinno zmierzać 
ogrodnictwo, zarówno naukowo jak i dydak-
tycznie. W  nauce polskiej nastąpiły bowiem 
ogromne zmiany zwłaszcza dotyczące zasad 
finansowania, które zostało oparte na  syste-
mie grantowym. Tworzeniu nowych specjal-
ności czy kierunków musi towarzyszyć zmia-
na treści programów nauczania, aby nie były 
to  tylko zmiany pozorne. Pamiętać należy, 
że naturalną konsekwencją takiego stanu jest 
drastyczne obniżanie poziomu kształcenia – 
problem chyba wszystkich uczelni wyższych.

NASI GOŚCIE

O  tym, że  jubileusz 45-lecia Wydzia-
łu Ogrodnictwa zbiega się z  jubileuszem 
60-lecia Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie mówił z  kolei prof.	 dr	 hab.	 Wło-
dzimierz Sady. Przypomniał, że  historia 

nauk rolniczych w Krakowie sięga XVIII w. 
i  związana jest z  postacią patrona naszego 
Uniwersytetu ks. Hugona Kołłątaja. Później 
głos zabierali licznie zgromadzeniu goście 
reprezentujący w  zasadzie wszystkie ośrod-
ki naukowe w  Polsce zajmujące się ogrod-
nictwem, tak szkoły wyższe jak i  instytuty 
naukowe oraz firmy ogrodnicze. Warto pod-
kreślić liczny udział w obchodach jubileuszu 
45-lecia wielu delegacji z  zagranicy, którym 
przewodniczyli przedstawiciele władz uczel-
nianych i wydziałowych. W tym gronie zna-
leźli się prof.	Wiktor	Karpienko	Prorektor 
Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa 
w  Humaniu, prof.	Krasimir	 Iwanow	Pro-
rektor Uniwersytetu Rolniczego w Plowdiw, 
prof.	 Ivo	 Ondraszek prodziekan Wydzia-
łu Ogrodniczego Uniwersytetu Grzegorza 
Mendla w  Brnie, docent	 Katarina	 Rovna 
z  Wydziału Ogrodnictwa i  Architektu-
ry Krajobrazu Słowackiego Uniwersytetu 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji
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Rolniczego w Nitrze. Nie sposób nie wspo-
mnieć o obecności licznego grona dziekanów 
i prodziekanów pozostałych wydziałów UR.

DYSKUSJA NAUKOWA

Połączenie jubileuszu 45-lecia Wydziału 
Ogrodniczego z  Ogólnopolską Konferencją 
Naukową zorganizowaną przy współudziale 
Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 
było doskonałą okazją nie tylko do zapozna-
nia się z osiągnięciami i pracami realizowa-
nymi na Wydziale Ogrodniczym UR w Kra-
kowie, ale szerszego poznania najnowszych 
badań i  doświadczeń realizowanych w  pol-
skich ośrodkach naukowych zajmujących 
się szeroko rozumianym ogrodnictwem. 
Nie przypadkowo został też zaproponowa-
ny tytuł konferencji Ziemia-Roślina-Czło-
wiek. Współczesne ogrodnictwo wykracza 
bowiem poza tradycyjne rozumienie tego 
terminu jako produkcji, pielęgnacji czy za-
stosowania roślin. Obejmuje również zna-
czenie roślin ogrodniczych dla jakości życia 
człowieka, czyli zajmuje się badaniami nad 
zastosowaniem ogrodnictwa we wszystkich 
aspektach życia. Nie od dziś wiadomo, że ro-
śliny wpływają na  charakter naszego życia. 
Dla współczesnego ogrodnictwa ważnym 
jest zwiększone bezpieczeństwo produktów 
żywnościowych oraz ich jakość. Chcieliśmy 
potwierdzić i udokumentować to, że ogrod-
nictwo wpływa na polepszenie jakości życia 
człowieka. Z  jednej strony dostarcza wyso-
kowartościowych i  niezbędnych do  życia 

produktów, a z drugiej jest źródłem relaksu 
i  różnorakich doznań estetycznych. Pro-
blematyka ta  przewijała podczas wystąpień 
na sesji referatowej i posterowej.

W  części plenarnej konferencji przed-
stawiono 4 referaty wprowadzające. Pierw-
szy wykład pod intrygującym tytułem Abel 
i Kain w jednym stali domu. Historia biblijna 
jako archetyp współczesnego eksperymentu 
człowieka z technologią i kulturą wygłosił ks.	
dr	Jerzy	Brusiło z Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w  Krakowie. Zestawienie 
bajki Aleksandra Fredry z historią o Kainie 
(rolniku) i Ablu (pasterzu) nie jest przypad-
kowe. Okazuje się, że  pozateologiczne wąt-
ki tekstu biblijnego, który jest znaczącym 

tekstem cywilizacji zachodniej, stanowią 
cenną pomoc w rozwiązywaniu problemów 
współczesnego świata. Historia Kaina i Abla 
to  jednak nie tylko konflikt dwóch podsta-
wowych sposobów myślenia (technologicz-
nego i kulturowego). Chodzi przede wszyst-
kim o  to, że  osoba ludzka jest ważniejsza 
od  jego wytworów i  trzeba „bardziej być”, 
a nie „więcej mieć”. Ludzkość dokonuje cią-
głych wyborów, można powiedzieć, że  nie-
ustannie eksperymentuje z  otaczającym 
światem, aby jeszcze bardziej rozwinąć swoje 
możliwości i jednocześnie nie utracić swoje-
go człowieczeństwa.

Prof.	 dr	 hab.	 Kazimierz	 Tomala 
ze  SGGW w  Warszawie w  wystąpieniu 
zatytułowanym W  365 dni dookoła jabłka 
odniósł się do problemów polskiego sadow-
nictwa. Polska obecnie zajmuje 3 miejsce 
na świecie (po Chinach i USA) w produk-
cji jabłek. Niestety, zarówno w  produkcji 
jak i  obrocie handlowym nadal zbyt duży 
odsetek stanowią jabłka niskiej jakości. 
Dlatego też niezmiernie ważnym zadaniem 
jest dalsza poprawa jakości oferowanych 
jabłek. Mimo, że  ich produkcja wymaga 
zwiększonych nakładów, to  jednocześnie 
jest najlepszym sposobem na pozyskiwanie 
klientów, w  tym gotowych zapłacić za nie 
wyższą cenę. Szansą na  zapewnienie zbytu 

Prof. dr hab. inż Andrzej Libik prowadził sesję referatową

Goście konferencji z uwagą słuchali wykładów i doniesień naukowych
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owoców jest też coraz szerzej promowany 
styl zdrowego odżywiania, w którym ważną 
rolę pełnią owoce.

Kolejne wystąpienie profesora Andrze-
ja Komosy z  Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu odnosiło się do technologii stwa-
rzających nowe możliwości w zakresie optyma-
lizacji plonowania roślin i ochrony środowiska 
przyrodniczego. Badania naukowe ostatnich 
lat wykazały, a praktyka je w pełni potwierdzi-
ła, że można uzyskiwać wysokie plony, znacz-
nie przekraczające plony na  żyznych glebach 
mineralnych i organicznych, uprawiając rośliny 
w podłożach inertnych, na wełnie mineralnej, 
gąbce poliuretanowej, keramzycie, perlicie, 
żwirze, piasku, które są  ubogie w  składniki 
pokarmowe i pozbawione kompleksu sorpcyj-
nego. Nie budzi wątpliwości pogląd, że główną 
funkcją podłoża jest utrzymywanie optymal-
nych relacji powietrzno-wodnych w  środo-
wisku korzeniowym, natomiast zasobność 
w  składniki pokarmowe, można uzyskać wy-
korzystując nowoczesne technologie nawoże-
nia i żywienia roślin. Stwierdzenie Karla Phi-
lippa Sprengela: Wszystko, co  jest w  roślinie, 
pierwej znajdowało się w ziemi lub powietrzu... 
stanowiące tytuł referatu, należy według mów-
cy tylko nieznacznie poszerzyć – Wszystko, 
co jest w roślinie pierwej znajdowało się w ziemi, 
powietrzu, wodzie i pożywce.

Prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Stanisław	 Rożek 
z  Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie 
zaprezentował bardzo istotne dla zdrowia 
ludzi zagadnienie Profilaktyka jodowa w Pol-
sce i na świecie po rekomendacji WHO doty-
czącej ograniczenia spożycia soli. Jod pełni 
w organizmie człowieka bardzo ważną rolę, 
stąd najczęściej jego deficyt jest uzupełnia-
ny poprzez jodowanie soli kuchennej, której 
spożycie jest w  Polsce niestety zbyt wyso-
kie. Z tego powodu zaleca się ograniczać jej 
spożycie, co  może powodować pogorszenie 
stanu zaopatrzenia ludności w jod. Profesor 
proponował rozwiązanie tego problemu po-
przez tzw. biofortyfikację roślin, zwłaszcza 
warzyw w  jod. Wydaje się, że  jest to  godne 
polecenia, ponieważ znaczną część warzyw 
spożywa się na świeżo bez obróbki kulinar-
nej, w trakcie której dochodzi do strat jodu.

Motyw przewodni Konferencji Ziemia-
-Roślina-Człowiek znalazł odzwierciedlenie 
również w postaci tematów głównych sekcji 
roboczych. Zakres tematyki dotyczył takich 
zagadnień jak: produkcja i  jakość warzyw, 
owoców i  roślin ozdobnych, bioróżnorod-
ność upraw ogrodniczych, nowoczesne tech-
nologie upraw ogrodniczych gruntowych 
i pod osłonami, metody stosowane w okresie 
rozbiorczym przedłużające trwałość pro-
duktów ogrodniczych, sposoby ograniczania 

rozwoju groźnych agrofagów i  ich oddzia-
ływania na  uprawy i  produkty ogrodnicze, 
kształtowanie krajobrazu przyjaznego dla 
środowiska naturalnego i  dla człowie-
ka. Szczególną uwagę zwracano na  jakość 
produktów ogrodniczych jako źródła nie-
zbędnych dla człowieka mikroelementów 
i substancji prozdrowotnych, kształtujących 
prawidłowe nawyki żywieniowe ludzi i  od-
działywujące na  kondycję i  stan zdrowotny 
społeczeństwa. Istotnym zagadnieniem kon-
ferencji była prawidłowa organizacja śro-
dowiska otaczającego człowieka, właściwe 
planowanie i  realizacja zamierzonych celów 
w  zakresie architektury krajobrazu, dobór 
odpowiednich metod pozwalających popra-
wić już istniejące założenia ogrodowe. 

WYJAZD W PLENER

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja 
plenerowa m. in. w  Goczałkowickim Cen-
trum Roślin Ozdobnych. Była również oka-
zja zapoznania się z  produkcją sadowniczą 
w  rejonach podgórskich na  przykładzie go-
spodarstwa Anny i  Stanisława	 Nowaków 
w  Żmiącej oraz z  problematyką utylizacji 
odpadów komunalnych w Baryczy (Miejskie 
Składowisko Odpadów Komunalnych wraz 
z  kompostownią). Podczas sesji plenerowej 
była okazja do wymiany doświadczeń w za-
kresie projektowanych jak i  przeprowadzo-
nych badań naukowych. Spotkanie to stano-
wiło okazję do zapoznania się z wzajemnymi 
przemyśleniami w zakresie upowszechnienia 
dotychczasowych wyników badań, które 
mogą stanowić inspirację do nowych pomy-
słów i  projektów, poszukiwania nowych te-
matów badawczych z zakresu upraw ogrod-
niczych jak i  kształtowania środowiska 
naturalnego.

W  trakcie konferencji wygłoszono 
39  referatów oraz przedstawiono 161 po-
sterów. Większość prac, których wyniki 
prezentowano podczas konferencji zostało 
opublikowane w czasopiśmie EPISTEME.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

dziekan Wydziału Ogrodniczego

Wystąpienie prof. dr. hab. Jana Boczka doktora honoris causa naszej Uczelni
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To wielki zaszczyt, a zarazem także duża od-
powiedzialność, aby właściwie przypomnieć 
i utrwalić w świadomości sylwetkę Profeso-
ra Tadeusza Wojtaszka, człowieka niezwy-
kłego, wybitnego, który tak wiele uczynił 
dla naszej Alma Mater. Jest to niewątpliwie 
zadanie niełatwe, by w  krótkich ramach 
przedstawić najbardziej istotną zawartość 
całego bogatego życia Profesora, jego wielkie 
osiągnięcia i dokonania. Czynię to w poczu-
ciu wdzięczności i pamięci wobec swego Mi-
strza, jako jego wychowanek i uczeń, a także 
następca w Katedrze, którą kiedyś kierował.

 
I. MŁODOŚĆ

Urodził się 15 grudnia 1920 r. w niewielkiej 
podkarpackiej wsi Lutcza, na  Rzeszowsz-
czyźnie, w biednej chłopskiej rodzinie. Ojciec 
Jakub i matka Maria	z Barów utrzymywali 
liczną rodzinę z  4-hektarowego gospodar-
stwa. Z rodzinnego domu wyniósł najlepsze 
cechy chłopskiego charakteru, pracowitość 
i  upór w  dążeniu do  celu, a  z  ziemią, którą 
ukochał, związał swe przyszłe życie. Po ukoń-
czeniu w 1934 r. siedmioklasowej miejscowej 
Szkoły Powszechnej z wyróżnieniem, marzył 
o dalszej nauce. Sytuacja materialna jego ro-
dziny jednak na  to  nie pozwalała. Nie było 
po prostu za co pójść do gimnazjum, a nadto 
trzeba było pomóc rodzicom w utrzymaniu 
licznego rodzeństwa. Pracował, więc w  ro-
dzinnym gospodarstwie. Zatrudnił się też 
w  dworze Hirschfelda w  Lutczy, gdzie jak 
wspomina, otrzymywał 80 gr dziennie za 
pracę od wschodu do zachodu słońca, a czę-
sto jedynie był to  odrobek za trawę na  łą-
kach, bądź drzewo z  lasu. Dorywczo dora-
biał także w miejscowym Kółku Rolniczym. 

W  tym czasie równolegle dokształcał się 
w  zimowe wieczory i  niedziele w  Zespole 
Przysposobienia Rolniczego, został nawet 
jego przewodniczącym, a cały kurs ukończył 
w roku 1937 znów z wyróżnieniem.

Warto przypomnieć słowa, wypowie-
dziane w jednym z wywiadów telewizyjnych, 
w  których wspomina czasy swej młodości: 
Środowisko, w  którym wychowywałem się, 
to  środowisko istotnie niewiele odbiegające 
od  znanej, galicyjskiej wsi. Kiedy kończyłem 
szkołę powszechną, to  nie bardzo wierzyłem, 
że w ten świat uda mi się wyrwać. Tak się zło-
żyło, że musiałem przerwać dalsze nauczanie, 
mimo, że  oceny na  świadectwie były bardzo 
dobre. Tak, że miałem 3 lata przerwy i mu-
siałem pracować w domu i na pańskim trochę.

Szczęśliwy los sprawił, że prowadzony 
przez niego Zespół Przysposobienia Rol-
niczego wizytował dyrektor Gimnazjum 
Rolniczego w  Miłocinie koło Rzeszowa 
Władysław	Rzepecki, który dostrzegł nie-
zwykły talent i wielką pasję młodego Woj-
taszka i zaproponował internat oraz stypen-
dium, aby dalej się uczył. Nie stracił on tej 
szansy i  tak w  roku 1937 rozpoczął naukę 
we wspomnianym gimnazjum, utrzymu-
jąc się samodzielnie, a  nawet pomagając 
rodzicom z  korepetycji. Niestety wybuch 
wojny przerwał dalsze oficjalne nauczanie, 
dokształcał się jednak tajnie, jednocześnie 
przebywając na praktyce rolniczej w gospo-
darstwie tegoż gimnazjum, aż  do  grudnia 
1940  r. Wtedy wobec podejrzeń okupanta 
o prowadzenie tajnego nauczania w Miłoci-
nie, przeniósł się na dalszą praktykę rolniczą 
do  majątku Michałowskiego w  Laskowej, 
koło Limanowej, będącego zresztą własno-
ścią ojca kolegi szkolnego z  gimnazjum, 

któremu kiedyś udzielał korepetycji. Kiedy 
w  roku 1941 otwarto tzw. Wyższą Szkołę 
Rolniczą w  Suchodole, w  powiecie kro-
śnieńskim, zdał do  niej egzamin z  zakresu 
małej matury i został przyjęty na dwuletnie 
studium, gdzie obok przedmiotów zawodo-
wych, konspiracyjnie poznawał literaturę 
i  historię Polski. Po  jej ukończeniu (1943) 
zaczął pracować, jako nauczyciel w  Do-
kształcającej Szkole Rolniczej w  Miejscu 
Piastowym, uzupełniając przygotowanie 
pedagogiczne na  specjalnym kursie dla na-
uczycieli rolnictwa w Czernichowie.

Czas okupacji to niezwykła próba praw-
dziwego patriotyzmu. Działalność konspira-
cyjną podjął w roku 1942 i został zaprzysię-
żony, jako żołnierz Batalionów Chłopskich, 
pseudonim „Jakubowicz”, a później „Snop”, 
w  obwodzie Brzozów. Polegała ona na  wy-
konywaniu licznych akcji, m.in. dywersji 

Profesor Tadeusz Wojtaszek 
– in memoriam

Prof. Tadeusz Wojtaszek – Rektor AR w Kra-
kowie, fot. archiwum UR
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gospodarczej. Zorganizował również wyda-
wanie tajnego biuletynu Wiadomości Brez-
czeńskie, ukazującego się co tydzień, którego 
był redaktorem. W  marcu 1944  r. władze 
okupacyjne wpadły na trop działalności ca-
łej grupy BCh w tamtym rejonie. Jego miesz-
kanie w Miejscu Piastowym zostało podda-
ne szczegółowej rewizji, a on sam szczęśliwie 
uniknął aresztowania. Znalazł się jednak 
na  liście poszukiwanych i  musiał się ukry-
wać, tym bardziej, że  jeden z  jego kolegów 
został rozstrzelany przez gestapo. W  tym 
czasie przeszedł do ścisłej konspiracji i całko-
wicie zaangażował się w ruch oporu.

Po  zmianie frontu wojennego we 
wrześniu 1944  r. został zatrzymany przez 

NKWD, a  w  październiku wywieziony 
w  głąb Związku Radzieckiego. Tam w  nie-
ludzkich warunkach ciężko pracował w róż-
nych zakładach przemysłowych i w sowcho-
zach, najpierw w obwodzie Nowogrodzkim, 
a  następnie Świerdłowskim, aż  do  listopa-
da 1947  r. Bardzo ucierpiało wówczas jego 
zdrowie, po  powrocie do  Polski z  zesłania 
przechodził rekonwalescencję w rodzinnym 
domu, gdzie przebywał do lata 1948 r.

II. PRACA ZAWODOWA I NAUKOWA

Nowy okres w  jego życiu zaczął się w  roku 
1948. W sierpniu tegoż roku założył rodzi-
nę. Jego żoną została Zofia	z domu	Panek, 

z  którą miał trzy córki: Barbarę, Grażynę 
i  Elżbietę. Wówczas również przeniósł się 
do  Wrocławia i  rozpoczął tam pracę zawo-
dową w  Polskich Zakładach Zbożowych, 
najpierw na  stanowisku towaroznawcy 
zbożowego, następnie kierownika sek-
cji kontroli jakości, a  w  latach 1953-1955 
dyrektora okręgu. Równocześnie z  pracą 
w  PZZ, po  złożeniu egzaminu z  zakresu 
szkoły średniej, podjął studia na  Wydzia-
le Rolniczym Uniwersytetu i  Politechniki 
we Wrocławiu (1949). Studia na  poziomie 
inżynierskim ukończył z  wynikiem bardzo 
dobrym w 1953 r., wówczas już w nowopow-
stałej Wyższej Szkole Rolniczej we Wro-
cławiu. Został też zakwalifikowany na  stu-
dia magisterskie, jednak z  powodu objęcia 
stanowiska dyrektora PZZ, nie mógł ich 
kontynuować. Jak silna musiała być jednak 
jego determinacja ku dalszemu zgłębianiu 
wiedzy, skoro w roku 1955 porzucił intratne 
stanowisko dyrektorskie, by kontynuować 
swe wykształcenie. Przeniósł się do  Krako-
wa, z którym związał się na wszystkie dalsze 
lata. Tu ukończył studia magisterskie (1956) 
na  Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rol-
niczej, znów z  wynikiem bardzo dobrym, 
po  przedstawieniu pracy Wydajność skro-
bi trzech odmian ziemniaków w  zależności 
od zawartości K, Ca i P2O5 w soku komórko-
wym bulwy, którą wykonał pod kierunkiem 
profesora Franciszka Nowotnego.

Wraz z ukończeniem magisterium roz-
począł pierwszą pracę w  obszarze nauki, 
w  charakterze starszego asystenta, w  Za-
kładzie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii 
Nauk w  Krakowie, w  Pracowni Wzrostu 
i  Rozwoju Roślin. Tu  realizował swoje ba-
dania, których zwieńczeniem było przy-
gotowanie pracy doktorskiej Aktywność 
enzymów oddechowych i  wpływ inhibitorów 
na  pobieranie O2 podczas wzrostu kiełków 
w  temperaturze jaryzacji i  w  22°C oraz 
wpływ następczy inhibitorów na wzrost i roz-
wój pszenicy. Praca została wykonana pod 
kierunkiem profesora Adama Markow-
skiego i  obroniona przed Radą Wydziału 
Rolniczego WSR w Krakowie w roku 1962. 
Oryginalna rozprawa doktorska młodego 

Prof. Tadeusz Wojtaszek z dr. Andrzejem Libikiem przy doświadczeniach w szklarni – rok 1978, 
fot. archiwum UR 



31

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

naukowca, dobrze poprowadzona jej obro-
na, zrobiły zapewne wrażenie w krakowskiej 
uczelni, gdyż otrzymał propozycję przejścia 
do pracy w tutejszej Katedrze Hodowli Ro-
ślin i Nasiennictwa. Skorzystał z niej i został 
zatrudniony na stanowisku adiunkta.

W  planach władz Uczelni było uru-
chomienie w  bliskiej perspektywie stu-
diów ogrodniczych, zrodziła się myśl aby 
wykorzystać właśnie dr.	 inż.	 Tadeusza	
Wojtaszka do  zorganizowania nowego wy-
działu. W tym celu został skierowany przez 
uczelnię na dwuletni staż naukowy na Wy-
dział Ogrodniczy Uniwersytetu Purdue 
w Lafayette, w Stanach Zjednoczonych, aby 
specjalizować się w  zakresie warzywnictwa. 
W czerwcu 1963 r. wyjechał i trafił do zespo-
łu kierowanego przez prof.	 Georga	 Freda	
Warrena, podejmując intensywne badania 
nad problemem wyjaśnienia mechanizmów 
reakcji roślin na  działanie herbicydów sto-
sowanych w uprawie warzyw. Pobyt w USA 
wykorzystał do  maksimum, miał dostęp 
do  nowoczesnej aparatury i  całego zaplecza 
badawczego, równocześnie pracował do gra-
nic możliwości. W korespondencji, jaką wy-
mieniał z profesorem	Zygmuntem	Ewy – 
Prorektorem	ds.	Nauki	WSR	w Krakowie 
– wspominał, jak bardzo był to  pracowity 
okres w  jego życiu. Pierwszy rok stażu od-
był jako stypendysta, a  w  następnym został 
zatrudniony na  etacie wykładowcy. Uczest-
niczył, więc nie tylko w wykładach i semina-
riach tutejszych profesorów, ale również sam 
je prowadził. Równocześnie intensywnie 
realizował program naukowy. Publikował 
wyniki swoich i  współautorskich badań, 
brał także czynny udział w  międzynarodo-
wych konferencjach naukowych. Dana mu 
szansa i osobisty tytaniczny wysiłek zaowo-
cowały w uzyskaniu rezultatów badań, któ-
re na  trwałe trafiły do  literatury światowej. 
Stały się również podstawą przygotowania 
rozprawy habilitacyjnej Relationship betwe-
en susceptibility of plants to DNBP and their 
capacity for ATP generation. Na jej podstawie 
przeprowadził po  powrocie do  kraju postę-
powanie habilitacyjne na  Wydziale Rolni-
czym WSR w  Krakowie, uzyskując w  roku 

1966 stopień doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w zakresie warzywnictwa. W na-
stępstwie został powołany na stanowisko do-
centa (1967-1972) w Katedrze Ogrodnictwa, 
rozpoczynając pracę na  Oddziale Ogrodni-
czym, który funkcjonował wówczas w  ra-
mach Wydziału Rolniczego.

Dalszy rozwój naukowy przebiegał rów-
nie szybko. W  roku 1972 uzyskał tytuł na-
ukowy profesora nadzwyczajnego (i powoła-
nie na odpowiednie stanowisko), a profesora 
zwyczajnego w roku 1979.

Profesor Tadeusz Wojtaszek był bez 
wątpienia uczonym światowego formatu. 
Aktywność naukowa, będąca jego wiel-
ką pasją, koncentrowała się wokół kilku 
nurtów. W  początkowym okresie (praca 
w  IFR) zajmował się zagadnieniami do-
tyczącymi roślin zbożowych, zwłaszcza 
procesu jaryzacji pszenicy. Postawił i  udo-
wodnił ciekawą hipotezę, według której 
kwas pirogronowy, jako końcowy metabolit 
glikolizy i  enzymy oddechowe, są  ważnym 
ogniwem w łańcuchu przemian podczas ja-
ryzacji pszenicy ozimej. 

W  czasie stażu naukowego w  USA 
zajmował się głównie problematyką che-
micznej ochrony roślin warzywnych przed 
chwastami, poszukując mechanizmu 

działania wybranych herbicydów na  chwa-
sty i  rośliny uprawne. Wykazał inny niż 
jak dotąd sądzono sposób oddziaływania 
herbicydów z  grupy nitrofenoli na  rośliny, 
wskazując na  mechanizm biochemiczny. 
Do  kanonu światowej literatury weszły 
jego prace dotyczące roli ATP w  zjawisku 
odporności kilkunastu gatunków roślin 
na herbicyd DNBP. Udowodnił ścisłą kore-
lację między intensywnością syntezy ATP 
w roślinach, a ich odpornością na działanie 
wspomnianego herbicydu. Prace te opubli-
kowane m.in. w  „Plant Physiology” oraz 
„Weeds” były często cytowane.

Na  początku pracy w  Wyższej Szko-
le Rolniczej (później Akademii Rolniczej) 
w  Krakowie kontynuował wcześniejsze za-
interesowania badawcze, dotyczące chemicz-
nego zwalczania chwastów w uprawach wielu 
gatunków warzyw. Prowadzone na  szeroką 
skalę badania (nawet kilkanaście doświad-
czeń polowych w  roku, z  użyciem wielu 
środków chemicznych, w  tym nowych nie-
znanych dotąd), były pionierskimi w owych 
latach. Do dzisiaj jeden z testowanych wów-
czas herbicydów (linuron) jest nadal stoso-
wany w  ochronie przed chwastami warzyw 
korzeniowych (marchwi, pietruszki, selera). 
W kolejnym okresie skupił się na badaniach 

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Kampusu przy al. 29 Listopada, fot. archiwum UR
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dotyczących agrotechniki w  produkcji wa-
rzyw polowych oraz pod osłonami, które 
obejmowały m.in. możliwości zagęszczonej 
uprawy, uzyskania dwóch plonów w  rocz-
nym cyklu uprawowym w  polu, czy też do-
karmiania dwutlenkiem węgla pomidora 
w  warunkach szklarniowych. Wiele z  tych 
rozwiązań zostało wdrożone do  produkcji 
ogrodniczej lub też zakończonych zostało 
uzyskaniem patentu.

Stał się niekwestionowanym liderem, 
uznawanym przez wszystkie ośrodki badaw-
cze w Polsce, w zakresie nauk ogrodniczych. 
Nic też dziwnego, że to właśnie profesoro-
wi Tadeuszowi Wojtaszkowi powierzono 
funkcję koordynatora badań interdyscy-
plinarnych, obejmujących swym zasięgiem 
cały kraj i  wszystkie działy ogrodnictwa. 
W  ramach programu resorowego MNiSzW 
Przyrodnicze i techniczne czynniki zwiększa-
nia produktywności roślin ogrodniczych, reali-
zowanego w  latach 1976-1990, opracowano 
wiele nowych rozwiązań technologicznych 
dla tego sektora, równocześnie integrując 
środowisko naukowe z  wyższych uczelni 
i centrów badawczych naszego kraju.

Ogółem cały dorobek publikacyjny 
prof.	 dr.	 hab.	 inż.	 Tadeusza	 Wojtaszka 
obejmuje ponad 100 pozycji, w  większości 
oryginalnych prac eksperymentalnych.

Stworzył również liczącą się w  środo-
wisku ogrodniczym szkołę naukową. Był 
promotorem 9 zakończonych przewodów 
doktorskich, kilku kolejnych otwartych, któ-
re ukończone zostały po odejściu Profesora. 
Wielu z  jego wychowanków awansowało 
później, uzyskując kolejne szczeble rozwoju 
naukowego, z  tytułem profesora włącznie. 
Niektórzy pełnią lub pełnili odpowiedzialne 
funkcje. Chciałbym tu wspomnieć obecnego 
Rektora naszej Uczelni profesora Włodzi-
mierza Sady, a  także bliskiego współpra-
cownika profesora	Andrzeja	Libika.

Był też wspaniałym dydaktykiem, po-
trafiącym umiejętnie przekazywać wiedzę 
podstawową, równocześnie łącząc ją z  tre-
ściami o  znaczeniu praktycznym, co  wy-
nikało z  doskonałego poznania obydwu 
obszarów, zarówno nauki jak i  rolnictwa. 

Stworzył kolekcję gatunków i  odmian 
roślin warzywnych i  ziół służącą celom 
dydaktycznym, która do  dzisiaj w  różnej 
postaci jest prowadzona. Seminaria prowa-
dzone przez Profesora niewątpliwie mogą 
być wzorem do  naśladowania. Włączał 
do  udziału w  nich cały zespół nauczycieli, 
który uczestniczył w ocenie merytorycznej 
i formalnej wygłaszanych referatów. Wpro-
wadził również zasadę przekazywania stu-
dentom wykonującym prace dyplomowe 
szczegółowego programu i  harmonogramu 
ich wykonywania. Pod jego kierunkiem 
zrealizowano 123 prace magisterskie.

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Kreśląc sylwetkę Profesora można wyróż-
nić wyraźne dwa nurty w  jego aktywności, 
związanej z nauką. Do roku 1968 cały swój 
wysiłek koncentrował na badaniach, dopra-
cowując się wyników, które zapewniły mu 
miano wielkiego uczonego. Po  tym okresie 
nadal nie zaniechał swoich studiów, poszu-
kiwań naukowych i  transferu wyników ba-
dań do praktyki, pozostał nauce wierny, ale 
nade wszystko całą swą energię, czas i pasję 
nakierował na  wieloraką działalność or-
ganizacyjną. Należy o  tym pamiętać, gdyż 
w tym zakresie jego aktywność pozostawiła 
trwały ślad w Uczelni i szerokim środowisku 
naukowym, zasługując bezsprzecznie na wy-
jątkowe uznanie.

Osoba profesora Tadeusza Wojtasz-
ka jest na  trwałe związana z  Wydziałem 
Ogrodniczym krakowskiej uczelni rolniczej. 
To  z  jego inicjatywy i  przy usilnych stara-
niach, wspólnie z  profesor	 Marią	 Łucką 
oraz dzięki poparciu ówczesnego Rektora 
Tadeusza	Ruebenbauera, udało się powo-
łać nowy wydział, co stało się w roku 1968. 
Pierwszym dziekanem został mianowany 
docent Tadeusz Wojtaszek. Zapotrzebo-
wanie na  kadrę ogrodniczą z  wyższym wy-
kształceniem było bardzo duże, była to wte-
dy elitarna i doskonale rozwijająca się gałąź 
rolnictwa, a nowy kierunek cieszył się dużym 
zainteresowaniem przyszłych studentów. 
Docenili to  również ogrodnicy krakowscy, 

zrzeszeni w  Towarzystwie Ogrodniczym 
i ufundowali srebrny łańcuch, który do dzi-
siaj przyozdabia szaty dziekańskie przy oka-
zji różnych uroczystości. Pełniąc tę  funkcję 
nowo powołany dziekan z  wielką energią 
i zaangażowaniem opracował koncepcję bu-
dowy bazy obejmującej budynek dydaktycz-
ny z  całą infrastrukturą (sale wykładowe 
i  ćwiczeniowe, nowocześnie wyposażone 
laboratoria, biblioteka i czytelnia), szklarnie 
doświadczalne (z  kotłownią) oraz przecho-
walnię owoców i warzyw. Zbudowany w ko-
lejnych latach całościowy kompleks dydak-
tyczno-badawczy Wydziału Ogrodniczego 
należał do  najnowocześniejszych centrów 
kształcenia i  badań z  zakresu ogrodnictwa 
nie tylko w Polsce, ale i świecie, co potwier-
dzają wpisy oraz opinie w księdze pamiątko-
wej, wybitnych uczonych z kraju i zagranicy, 
wizytujących to miejsce.

Niewątpliwie najbardziej znaczącym 
z pośród rozlicznych obowiązków, jakie mu 
powierzano, było pełnienie funkcji Rektora 
Akademii Rolniczej w  Krakowie. Pełnił ją 
przez trzy kolejne kadencje, od  roku 1971 
do 1981. Powierzenie jej na  tak długi okres 
było wielkim wyróżnieniem i  zaszczytem, 
jednakże trzeba to  mocno wyakcentować, 
Rektor Wojtaszek traktował ją przede 
wszystkim, jako służbę wobec całej wspólno-
ty akademickiej naszej Uczelni. Jak bardzo 
zmieniła się Uczelnia pod jego kierownic-
twem świadczy wiele wskaźników, danych 
oraz istniejąca do  dzisiaj infrastruktura 
dydaktyczno-naukowa.

W okresie tego 10-lecia nastąpił znaczący 
wzrost zatrudnienia we wszystkich grupach 
pracowniczych: profesorów o  92 procent, 
adiunktów aż  o  174 procent, pracowników 
technicznych o 108 procent. Wzrosła również 
liczba studentów o 73 procent (z 4785 w 1971 
roku do 8280 w roku 1981), zarówno w syste-
mie stacjonarnym jak i zaocznym.

W  działalności naukowo-badawczej 
nastąpił ogromny wzrost nakładów na  ba-
dania, w  okresie 10 lat był on  kilkunasto-
krotny (17,5 razy), zarówno na  programy 
rządowe, węzłowe, resortowe, branżowe 
i  własne. W  efekcie prowadzonych badań 
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nastąpił rytmiczny rozwój kadry naukowej 
(252 doktoraty, 74 przewody habilitacyj-
ne, 37 tytułów profesora nadzwyczajnego 
i  13 zwyczajnego). Mając doskonałe własne 
kontakty z nauką światową i rozumiejąc po-
trzebę otwarcia uczelni na zewnątrz, Rektor 
rozwinął na  szeroką skalę współpracę z  na-
ukowymi ośrodkami zagranicznymi, a także 
gospodarką narodową.

Uczelnia znacząco poszerzyła również 
swoją ofertę edukacyjną. Powstały 3 nowe 
kierunki studiów: Technika i  Energetyka 
Rolnictwa, Technologia Żywności oraz Eko-
nomika Produkcji i Obrotu Rolnego.

W  związku z  dynamicznym wzro-
stem liczby kształconych studentów i  wy-
nikającą z  tego koniecznością zwiększania 
zatrudnienia we wszystkich grupach pra-
cowniczych, niezwykle istotną potrzebą 
stawała się sprawa rozbudowy bazy lokalo-
wej uczelni. Rektor Tadeusz Wojtaszek 
od  początku pełnienia tej funkcji, z  wizją, 
niezwykłą konsekwencją i wielkim uporem, 
pokonując wiele trudności, pertraktacji na-
wet na najwyższych szczeblach rządowych, 
zmierzał do  zatwierdzania planów inwe-
stycyjnych, pozyskiwania na  nie środków 
finansowych (z różnych źródeł), a następnie 
nadzorowania (często osobistego) głównie 
budowy nowych, ale też modernizacji już 
istniejących obiektów dydaktyczno-nauko-
wych oraz socjalnych. Wymienić tu należy 
przede wszystkim kompleks Kampusu przy 
al. 29-Listopada, a więc budynek Wydziału 
Ogrodniczego, który dziś nosi nazwę Col-
legium Wojtaszka, nowoczesny na owe lata 
obiekt szklarniowy i przechowalniczy, trzy 
domy studenckie, które zostały w  całości 
ukończone, a  także rozpoczęte inwesty-
cje Wydziału Leśnego, stołówki i  centrum 
kultury studentów. W tym czasie powstały 
również pawilony dla Wydziału Techni-
ki i  Energetyki Rolnictwa w  Mydlnikach, 
a  także szereg obiektów dydaktycznych 
i socjalnych Wydziału Ekonomiki Produk-
cji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie-Zalesiu. 
Wspomnieć też należy o rozbudowie budyn-
ku głównego uczelni – Collegium Godlew-
skiego, a także o zadaniach inwestycyjnych 

w  Rolniczych i  Leśnych Zakładach Do-
świadczalnych. Te budowle, powstałe z ini-
cjatywy i  przy ogromnym zaangażowaniu 
Rektora Wojtaszka, to  trwały ślad ma-
terialny, jaki nam pozostawił i  z  którego 
do dzisiaj korzystamy.

Nie ulega wątpliwości, że działania po-
wyższe, konsekwentnie realizowane, przy-
czyniły się do dynamicznego rozwoju, a  za-
razem do  umocnienia pozycji naszej Alma 
Mater w nauce, kulturze i gospodarce regio-
nu oraz kraju. A  twórcę tego dzieła można 
bezsprzecznie określić mianem Rektora wy-
bitnego w historii naszej Uczelni.

Należy pamiętać również, że  od  roku 
1968 profesor Wojtaszek kierował nie-
ustannie podstawowymi jednostkami Wy-
działu Ogrodniczego, którymi kolejno były: 
Zespół Warzywnictwa (1968-1970), Insty-
tut Produkcji Ogrodniczej (1970-1982) oraz 
Instytut Warzywnictwa i Roślin Ozdobnych 
(1982-1990). Był bezpośrednim przełożo-
nym grupy pracowników z  zakresu specjal-
ności warzywnictwo i mimo ogromnego ob-
ciążenia, kierował pracą własnego zakładu, 
który realizował badania oraz dydaktykę, 
dbał o  rozwój kadry, przechodzącej kolejne 
szczeble rozwoju naukowego i zawodowego.

Tablica pamiątkowa w Collegium Wojtaszka – Wydział Ogrodniczy
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Jako kombatant zainicjował założenie 
Koła Zakładowego ZBoWiD przy Akade-
mii Rolniczej (1977), został członkiem Za-
rządu Wojewódzkiego w  Krakowie (1980-
1986) i  był delegatem na  VII Kongres tej 
organizacji (1985).

Prof.	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Wojtaszek 
był niezwykle mocno zaangażowany w  roz-
wój stowarzyszeń i  organizacji naukowych 
oraz branżowych. Był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Biochemicznego (1958-1963), 
Amerykańskiego Towarzystwa Nauki 
o  Chwastach (1963-1968), Międzynarodo-
wego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 
(od  1970), Amerykańskiego Towarzystwa 
Nauk Ogrodniczych (od 1980). Rozumiejąc 
znaczenie tych organizacji dla nauki świato-
wej, pragnął, aby i w naszym kraju powstało 
stowarzyszenie podobnej rangi. Prowadził 
kilkuletnie rozmowy i  konsultacje z  czoło-
wymi postaciami środowiska ogrodniczego 
w  Polsce (profesorowie	 Szczepan	 Pienią-
żek,	Emil	Chroboczek,	Henryk	Skąpski,	
Tadeusz	Hołubowicz i inni), a także z wła-
dzami Polskiej Akademii Nauk i uzyskał ich 
poparcie dla idei powołania Polskiego To-
warzystwa Nauk Ogrodniczych. To właśnie 
z  jego inicjatywy i  przy czynnym działaniu 
w  roku 1987 powstało PTNO, z  siedzibą 
Zarządu Głównego w Krakowie, a Profesor 

na  pierwszym Walnym Zgromadzeniu zo-
stał wybrany prezesem Towarzystwa. Po-
wołano oddziały w  najważniejszych ośrod-
kach naukowych w  Polsce, podjęto decyzję 
o utworzeniu czasopisma naukowego „Folia 
Horticulturae”, wydawanego systematycz-
nie, dwukrotnie w roku w języku angielskim 
(od  1989), którego został redaktorem na-
czelnym. Towarzystwo, którego powstanie 
i  zorganizowanie od  podstaw zawdzięcza-
my właśnie Profesorowi, zrzeszą nieomal 
wszystkich ludzi nauki pracujących na rzecz 
ogrodnictwa w  Polsce, prowadzi aktywną 
działalność do  dzisiaj, wydaje nadal swoje 
czasopismo, będące w  obiegu międzyna-
rodowym, przygotowało setki konferencji 
i sympozjów naukowych, gdzie prezentowa-
ne były najnowsze wyniki badań. Był rów-
nież członkiem Towarzystwa Ogrodniczego 
w Krakowie (od 1965) i  jego wiceprezesem, 
utrzymując ścisłe kontakty z  producentami 
i podejmując wiele wspólnych przedsięwzięć 
na  rzecz praktyki ogrodniczej. Należy do-
dać, że  był równocześnie także przewodni-
czącym Rady Programowej czasopisma „Ha-
sło Ogrodnicze”, będącego organem tego 
właśnie Towarzystwa.

Był on również twórcą, a w latach 1973-
1979 redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Aura”, poświęconego problemom ochrony 

środowiska, wydawanego do  dzisiaj. Zna-
mienne były jego wystąpienia dotyczące 
ochrony lasów górskich i czystości powietrza.

Bardzo silnie związany był z  Pol-
ską Akademią Nauk. W  roku 1976 zo-
stał wybrany członkiem koresponden-
tem, a  w  1989 członkiem rzeczywistym. 
W  latach 1986-1989 wchodził w  skład 
Prezydium PAN, które delegowało go 
na  III  Kongres Nauki Polskiej, gdzie 
przewodniczył zespołowi Wyżywienie 
narodu – możliwości, perspektywy. Ak-
tywnie uczestniczył w pracach komitetów 
naukowych PAN: Nauk Ogrodniczych 
(od  1974, będąc również zastępcą prze-
wodniczącego), Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju (od  1978), a  w  szczegól-
ności Zagospodarowania Ziem Górskich 
(od  1966), w  którym pełnił przez wiele 
lat funkcję przewodniczącego (1978-
1990). W ramach tego komitetu podejmo-
wał szereg działań, zwracając szczególną 
uwagę na  powiązanie badań naukowych 
z praktyką gospodarczą oraz na niezbędną 
w  regionie górskim harmonię gospodarki 
z  naturalnymi zasobami przyrody. Warte 
przypomnienia są jego myśli, jakie wyraził 
z  okazji 25-lecia KZZG: – Tu  w  rejonach 
górskich Polski sprzęgają się jak w żadnym 
innym regionie kraju problemy ochrony 
najcenniejszych wartości ojczystej przyrody 
z  problemami ekonomicznymi i  społecz-
nymi. Dlatego troska o  racjonalny rozwój 
tego regionu powinna stawać się w  jeszcze 
większym niż dotychczas stopniu troską 
naszego Komitetu, ale także władz poli-
tycznych i gospodarczych kraju. Znaczącym 
osiągnięciem KZZG było przygotowanie 
z  inicjatywy Profesora i  doprowadzenie 
do  przyjęcia „Uchwały górskiej”, mającej 
wielkie znaczenie dla terenów górskich 
i  podgórskich, gdyż zapewniła ona wiele 
konkretnych rozwiązań na rzecz aktywne-
go rozwoju tych obszarów.

Profesor pełnił również szereg ważnych 
funkcji w centralnej administracji państwo-
wej. Był członkiem Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego (1966-1970). W  latach 
1973-1977 aktywnie uczestniczył w pracach 

Prof. Tadeusz Wojtaszek wśród młodzieży akademickiej – juwenalia 1974, fot. Zbigniew Bobowski
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Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr 
Naukowych przy prezesie Rady Ministrów, 
a następnie od roku 1984 wchodził w skład 
jej Prezydium. Był członkiem Kolegium 
Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższe-
go i Techniki (1972-1985), Rady Naukowej 
przy Ministrze Rolnictwa (1971-1982) oraz 
Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ra-
dzie Ministrów (od 1984).

 
IV. ODZNACZENIA

Prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Tadeusz	 Wojtaszek 
w uznaniu tak licznych zasług został wyróż-
niony szeregiem odznaczeń i  orderów pań-
stwowych, resortowych i regionalnych. 

Nadano mu następujące odznaczenia 
państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1968), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1973), Medal 30-lecia PRL (1974), Or-
der Sztandaru Pracy II klasy (1978), Medal 
40-lecia PRL (1984), Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski (1986).

Otrzymał także odznaczenia resortowe: 
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973), 
Tytuł Honorowy Zasłużony Nauczyciel 
PRL (1979), Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Oświaty (1986), Brązowy (1972), Srebr-
ny (1976) i  Złoty (1978) Medal za Zasługi 
dla Obronności Kraju, Brązową Odznakę 
za Zasługi dla Obrony Cywilnej (1979), Za-
służony Pracownik Rolnictwa (1972), Za-
służony Rolnik PRL (1987), Zasłużony dla 
Leśnictwa i  Przemysłu Drzewnego (1976), 
Zasłużony Pracownik Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska (1976).

Władze regionalne nadały Mu kilka-
naście różnych odznaczeń. Właściwie nie 
było województwa w  Polsce południowo-
-wschodniej, które nie wyróżniłoby go swo-
ją odznaką. Otrzymał Złotą Odznakę za 
Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1970) i dla 
Miasta Krakowa (1972) oraz złote odzna-
ki za zasługi dla województw: opolskiego 
(1975), częstochowskiego (1978), bielsko-
-bialskiego (1978), przemyskiego (1978), 
katowickiego (1978), rzeszowskiego (1978), 
nowosądeckiego (1978), tarnowskiego 
(1983) i krośnieńskiego (1984).

Był też 12-krotnie wyróżniony Na-
grodą Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego. Honorowe odznaki nadały mu 
uczelnie rolnicze: ART w  Olsztynie, AR 
w Poznaniu, AR w Lublinie, AR w Szcze-
cinie, AR w  Krakowie. Został członkiem 
honorowym SITO Naczelnej Organizacji 
Technicznej oraz Towarzystwa Ogrodni-
czego w  Krakowie, a  także honorowym 
obywatelem miasta Krosno.

Warto również wspomnieć, że  został 
wyróżniony przez studentów. Za partner-
stwo z organizacjami studenckimi otrzymał 
Złotą Odznakę SZSP, a za zasługi w rozwoju 
kultury studenckiej Medal ZSP.

Najwyższym jednak wyróżnieniem, ja-
kie spotkać może nauczyciela akademickiego 
jest nadanie godności doktora honorowego. 
Profesor Tadeusz Wojtaszek został uho-
norowany tą  godnością trzykrotnie: przez 
Akademię Rolniczą w  Moskwie (30 czerw-
ca 1980), Wyższą Szkołę Rolniczą w Pradze 
(22 czerwca 1981) oraz Akademię Rolniczą 
w Poznaniu (5 października 1989).

V. JAKO CZŁOWIEK

Czy można oddać wielkość człowieka 
przez pryzmat liczb, nadawanych tytułów, 
pełnionych funkcji, obejmowanych za-
szczytnych stanowisk? Zapewne po części 
tak, ale nie ulega wątpliwości, że nie w ca-
łości. Tę  prawdziwą wielkość poznajemy 
przez wymiar człowieczeństwa, przymioty 
osobowości, relacje z  innymi. Jakim za-
tem był prof.	dr	hab.	 inż.	Tadeusz	Woj-
taszek? Posłużę się tu  zarówno swoim 
własnym świadectwem, ref leksjami, jakie 
wyniosłem z  bezpośrednich kontaktów 
na linii „uczeń – mistrz”, a także opiniami 
wielu innych osób.

Pasją jego życia była nauka i działanie 
na rzecz rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza tak 
ukochanego ogrodnictwa. Przytoczę tu wy-
powiedź profesora	Zdzisława	Piskornika, 
z którym przez pewien okres wspólnie pra-
cował: – Pamiętam Go z  okresu, gdy wiele 
dni i nocy spędzał nad opracowywaniem wy-
ników swojej pracy doktorskiej, wykonując 

równocześnie uzupełniające analizy. Spotka-
łem Go pewnego dnia rano, zmęczonego ca-
łonocnym dyżurem w laboratorium. W ręku 
trzymał arkusze z rezultatami swoich ostat-
nich doświadczeń. Powiedział wówczas 
– największą satysfakcję w  życiu dać może 
tylko smak oryginalnego odkrycia naukowe-
go. To  samo mówiły Jego roześmiane, przy-
mrużone oczy po pobycie w Purdue Universi-
ty… Wkrótce po oddaniu budynku Wydziału 
Ogrodniczego do  użytkowania, spotkałem 
Go idącego ze  szklarni. Spoglądał na  swoje 
dzieło okiem dobrego gospodarza, a  w  Jego 
oczach dojrzałem tę  samą radość, jaką miał 
po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Przy-
puszczam, że odczuwał równie wielką satys-
fakcję ze  swego nowego dzieła, jak dawniej 
z wyników swych dokonań naukowych.

Był człowiekiem niezwykle odpowie-
dzialnym za pracowników i  studentów, 
swoich podopiecznych, zespoły, jakimi kie-
rował, ale i  za zadania do  realizacji, które 
przed nim stawiano, powierzając rozmaite 
funkcje. Wywiązywał się z  nich znakomi-
cie, nie szczędząc czasu, swoich sił i  zdro-
wia, angażując się bez reszty i  zazwyczaj 
osobiście dopilnowując, aby wykonać je 
jak najlepiej. I nie ważne czy była to  funk-
cja mniejszej rangi, czy też tak poważna jak 
kierowanie wydziałem lub też Uczelnią. 
Odpowiedzialności uczył i  wymagał też 
od  swoich współpracowników. O  tym jak 
serio traktował swe powinności świadczą 
pytania, jakie postawił w  podsumowaniu 
swej całej, trzykrotnej kadencji rektorskiej: 
– Czy kogoś nie skrzywdziłem? Komuś nie 
pomogłem? Czy mogłem dla Uczelni zrobić 
więcej? Jak to, co  się zmieniło w tych 10-ciu 
latach służyć będzie społeczeństwu?

Warto przywołać reminiscencje pro-
fesor Władysławy	 Niemczyk, która 
nawiązuje do  czasu, gdy pełniła funkcję 
Prorektora Uczelni: – Był tytanem pracy 
i wymagał intensywnej pracy od innych. Ni-
gdy nie pokazywał po sobie zmęczenia… Brał 
odpowiedzialność na  siebie i  współpracow-
nicy czuli się bezpiecznie pod jego opiekuń-
czym skrzydłami… Lubił ludzi, stąd Jego 
gabinet był zawsze pełen odwiedzających… 
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Był odważny, bo czyż fakt poproszenia mnie 
na  prorektora w  roku 1971, kobiety bezpar-
tyjnej, a do tego praktykującej katoliczki nie 
świadczy o odwadze?

Był wspaniałym szefem, wymaga-
jącym, ale równocześnie dającym wolną 
rękę. Inspirował nas, delikatnie podpo-
wiadał, uczył samodzielnego myślenia, 
lecz nigdy nie narzucał swego zdania. 
Można powiedzieć, że  w  pełni szanował 
naszą autonomię. Praca u  Jego boku była 
wyjątkowo komfortowa, będąc asystenta-
mi czuliśmy się jak samodzielni pracowni-
cy naukowi. Wprowadzał nas też w  dzia-
łalność społeczną, którą bardzo cenił, 
będąc jednocześnie wspaniałym wzorem 
do  naśladowania. Cieszył się prawdziwie 
każdym naszym sukcesem. Był dla nas 
wielkim autorytetem, a  zarazem przyja-
cielem. Czuliśmy w  nim oparcie i  zawsze 
mogliśmy na  niego liczyć. Mieliśmy wiel-
kie szczęście mogąc pracować pod jego 
kierownictwem.

Nie sposób również nie wspomnieć, 
jak bardzo był lubiany i  szanowany przez 
swoich studentów. Traktował młodych 
ludzi jak partnerów, będąc równocześnie 
ich doradcą i opiekunem oraz wspaniałym 
wychowawcą. Mimo rozlicznych obowiąz-
ków znajdował również czas na uczestnic-
two w różnorakich formach ich aktywno-
ści. Chciałbym tu przywołać wspomnienie 
z  jednego z ogólnopolskich rajdów ogrod-
nika, który przebiegał szlakami Beskidu 
Sądeckiego, a  na  zakończenie w  Piwnicz-
nej przybył profesor Wojtaszek jako ów-
czesny dziekan wraz z innymi dziekanami 
wydziałów ogrodniczych w Polsce i zapro-
szonymi gośćmi. Zaproponowano dla nich 
udział w konkursie skoków w dal na boisku 
miejscowej szkoły. Nasz dziekan z Krako-
wa włożył we wszystkie trzy skoki całe swe 
serce oraz swoją energię i zwyciężył, mimo 
że był w oficjalnym stroju i nieco się poobi-
jał, ale pamiętam jak bardzo był dumny, 
a nam jak wiele sprawił radości.

Ciężka droga życiowa przed wojną, 
podziemna działalność okupacyjna i sybe-
ryjskie przeżycia zapewne uwrażliwiły go 

na  ludzką krzywdę i  niesprawiedliwość. 
Był człowiekiem wielkiego serca, otwar-
tym na  ludzi, życzliwym, starającym się 
każdemu pomóc w  różnych życiowych 
sytuacjach, bezinteresownie. Wśród tylu 
obowiązków znajdował zawsze czas dla 
drugiego człowieka a  jego wsparcie dla 
spraw ludzkich widoczne było na każdym 
kroku. Podczas niechlubnego stanu wo-
jennego stawał zdecydowanie i  odważnie 
w obronie pracowników represjonowanych 
za przekonania polityczne. Był po  prostu 
dobrym człowiekiem.

Posiadał bardzo silną osobowość, 
emanował energią, często dominował nad 
otoczeniem. Miał wielu serdecznych przyja-
ciół, ale też i przeciwników, co jest normal-
ne u  ludzi tego formatu. Nie bał się nigdy 
głosić swoich poglądów otwarcie, jeśli uwa-
żał je za słuszne. Być może niektóre były 
kontrowersyjne, zwłaszcza na  płaszczyźnie 
politycznej, jednak nie narzucał ich innym 
i  odnosił się z  tolerancją do  posiadających 
przeciwne. Mogę o tym osobiście zaświad-
czyć, gdyż różniąc się w  tym względzie, 
nigdy nie odczułem wywierania presji, 
a  wręcz, jak się domyślam, miałem poczu-
cie mocnej ochrony. Jego wrogowie wyko-
rzystali nowy klimat w  okresie przełomu, 
na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, próbując dezawuować osiągnięcia 
Profesora. Odczuwał to boleśnie, szczegól-
nie decyzję o poddaniu pod głosowanie jego 
kandydatury w  wyborach rektora w  roku 
1981, mimo wyraźnego sprzeciwu i  braku 
akceptacji z jego strony. Po niezwykle owoc-
nej trzykrotnej kadencji, o  której zostało 
wspomniane wcześniej, zasłużył na  to, by 
uszanować jego wolę. Tym bardziej, że Rek-
tor Wojtaszek już trzy lata wcześniej, pod 
koniec drugiej kadencji, co jest udokumen-
towane i  znajduje się w  jego personalnych 
aktach, zwrócił się do ówczesnego Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i  Techniki 
z prośbą, aby nie powoływał go na kolejny 
okres kierowania AR w  Krakowie (pismo 
z dnia 25 kwietnia 1977).

Pełniąc tak wiele funkcji, mając wie-
le możliwości, wydawać by się mogło, 

że będzie opływał w dostatku. Nic podob-
nego, nie zabiegał o dobra materialne i żył 
ze  swoją rodziną bardzo skromnie. Szla-
chetność, jaka go cechowała, nie pozwa-
lała na czerpanie osobistych, materialnych 
korzyści. Wręcz odwrotnie, wiele razy, 
a  byliśmy tego świadkami, przeznaczał 
własne środki na potrzeby związane choć-
by z prowadzonymi inwestycjami.

Julian Kawalec, jego przyjaciel, tak 
go wspomina: – Rektor, ale i  jakby chłop, 
w górze a jakby korzeniami w ziemi, o któ-
rej nie zapomniał, bo z niej wyrósł, nigdy nie 
pokalał własnego gniazda. I za to wszystko 
kłaniam mu się nisko.

Odszedł nagle, w  pełni sił, nocą 14 
lutego 1990 roku, w  przeddzień był jesz-
cze w  pracy, spotykał się z  nami, a  dzień 
wcześniej uczestniczył w  posiedzeniu 
Centralnej Komisji w  Warszawie. Został 
pochowany na  Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie, w skromnym i prostym grani-
towym grobie (kwatera 17, nr 4, grób 21). 

W  zakończeniu pragnę przypomnieć 
piękną metaforę wypowiedzianą przez 
jednego z  przyjaciół, który porównał 
Profesora do  olbrzymiego dębu. Dąb ten 
wyrósł na  wsi polskiej, tak głęboko z  nią 
związany, miotany był przez zawieruchy 
wojny, zamiecie syberyjskiej tajgi, zmien-
ne wichry naszych polskich przemian lat 
powojennych. Jak dąb nie dał się nigdy 
złamać żywiołowi, a  jego głęboko wrosłe 
w  polską ziemię korzenie, patriotyzmu 
oraz umiłowania i  wiary w  ludzi, pozwo-
liły mu przetrwać wszystkie burze i ciągle 
dzień po  dniu, rok po  roku, bez przerwy, 
niezmordowanie, ciężką pracą walczyć 
o postęp, o lepsze życie dla nas wszystkich. 
W  dniu Jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie zostanie odsłonię-
te popiersie Profesora, opodal owego sym-
bolicznego dębu, na tym Kampusie, który 
jest jego dziełem, aby nam przypominać 
jak wiele mu zawdzięczamy.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula

Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
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Jan Rapacz urodził się 21 czerwca 1928 r. 
i wychował się w rodzinnym domu w Beski-
dzie Wyspowym razem z  czwórką rodzeń-
stwa w miejscowości Lubień. Jego edukacja 
została przerwana na prawie 5 lat w okresie 
okupacji, ponieważ musiał pracować z  oj-
cem w lesie przy wyrębie drzew. Do średniej 
szkoły uczęszczał w Liceum w Myślenicach. 
Studia rozpoczął w  1950 r. na  Wydziale 
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W  roku 1953 otrzymał stopień inżyniera, 
zaś magisterium z fizjologii zwierząt obro-
nił w  1955 roku na  Wydziale Zootech-
nicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie. Doktorat z  immunogenetyki 
obronił w 1959 roku w Wyższej Szkole Rol-
niczej w  Krakowie i  Wyższej Szkoły Me-
dycznej w  Zabrzu-Rokitnicy. Jego artykuł 
o dziedziczeniu gammaglobulin antygenów 
króliczych (Acta Genetica et Statistica, Ba-
sel 1962) umożliwił określenie badań gene-
tycznych wariantów antygenów grup krwi 
i innych systemów białkowych.

W 1961 roku Jan Rapacz otrzymał sty-
pendium postdoktorskie w  Zakładzie Ge-
netyki Uniwersytetu Wisconsin-Madison, 
USA, u dr.	Richarda	Shackelforda. Tam 
z  powodzeniem prowadził badania immu-
nogenetyczne nad identyfikacją czynników 
ryzyka związanych z  niepłodnością samic 
norek, wysoką śmiertelnością noworodków 
oraz przyczynami śmiertelnej anafilaksji. 
Po  powrocie do  Polski w  1963  roku zało-
żył i  został kierownikiem Laboratorium 
Immunogenetycznego w  Instytucie Zoo-
techniki w Balicach, powołanym dla badań 
podstawowych i  stosowanych w  hodowli 

Wspomnienie 
o prof. Janie Rapaczu, emerytowanym 
profesorze genetyki na Uniwersytecie 
w Wisconsin USA

zwierząt oraz ryb. To  laboratorium było 
liderem w  rozwoju znaczników grup krwi 
do określenia pokrewieństwa u bydła, któ-
re były później używane w wielu laborato-
riach w całej Europie.

W  1965 roku Jan Rapacz otrzymał 
zaproszenie od  Międzynarodowej Komi-
sji ds. Tuńczyka Tropikalnego w  La Jolla 
w Kalifornii, aby przyłączyć się do zespołu 
badawczego, w  celu opracowania marke-
rów genetycznych do  identyfikacji 3  ga-
tunków tuńczyka, aby badać ich migrację. 
Choć Departament Stanu USA wydał 
mu wizę, Departament Obrony odmówił 
zezwolenia na  wjazd, ponieważ uznano 
temat za wrażliwy dla obronności, a  Jan 
był z  komunistycznego kraju. Tak, więc 

został zaproszony z  powrotem do  Depar-
tamentu Genetyki Uniwersytetu Wiscon-
sin, jako visiting professor, aby zakończyć 
badanie na norkach i kontynuować immu-
nogenetyczne badania nad bydłem i  trzo-
dą chlewną, zainicjowane już w  Polsce. 
Wizyty te  zakończyły badania u  norek, 
które wniosły znaczący wkład w  rozwój 
wiedzy w  dziedzinie nauk podstawowych 
zdrowotnych, zwiększyło wartości eko-
nomiczne przemysłu norek oraz zaawan-
sowane badania dotyczące różnorodno-
ści genetycznej klas i  podklas głównych 
immunoglobulin (IgG, IgM i  IgA) bydła 
i  trzody chlewnej, co  do  ich zaangażowa-
nia i współzależności w pasywnej i aktyw-
nej odporności humoralnej.

Prof. Jan Rapacz
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Wrócił ponownie do Polski w 1968 roku, 
jako kierownik Laboratorium Immunogene-
tycznego, w  Instytucie Zootechniki w  Bali-
cach, ale polskie władze rozpoczęły politycz-
ne zastraszania. Opuścił Polskę w 1969 roku 
i spędził sześć miesięcy jako visiting scientist 
w  Centralnym Laboratorium grupy krwi, 
Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża w  Ber-
nie. Pracował nad charakteryzacją i  dziedzi-
czeniem wariantów ludzkich lipoprotein 
w osoczu krwi (apolipoproteiny B). Przeciw-
ciała do  lipoprotein wykryto w krwi pacjen-
ta na  skutek przyjmowania wielokrotnych 
transfuzji krwi. Badanie rozkładu haploty-
pów apolipoproteiny w różnych populacjach 
ludzkich, jak i etnicznych naczelnych dopro-
wadziły do pierwotnego badania i publikacji 
w PNAS (Proceedings of National Academy 
of Sciences) wskazuje Afrykę, jako pochodze-
nia Homo sapiens sapiens.

W  1970 roku wrócił do  Madison, 
gdzie zaoferowano mu stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego genetyki, wspólne mię-
dzy Zakładem Genetyki i  Hodowli Zwie-
rząt, University of Wisconsin-Madison. 

Został awansowany na  profesora zwyczaj-
nego w  1978 roku i  do  przejścia na  emery-
turę w  1998 roku, stał na  czele Programu 
Immunogenetics.

Jednym z  jego największych osiągnięć 
naukowych była praca nad unikalnym mo-
delem nad hipercholesterolemią rodzinną 
(FH) w  celu ułatwienia badania ekspery-
mentalnego nad ludzką miażdżycą i chorobą 
niedokrwienną serca. Ten zwierzęcy model 
ewoluował w ciągu 20 lat, a wysiłki związa-
ne z uzyskaniem unikalnych genotypów i fe-
notypów pochodziły od  37 ras i  grup świń 
z amerykańskiego i europejskiego kontynen-
tu. FH świnie wykazują bardzo bliskie podo-
bieństwo do ludzkiej zaawansowanej choro-
by wieńcowej, progresji zdarzeń klinicznych, 
w  tym zawału serca i  nagłej śmierci. Model 
ten jest używany do dziś przez kardiologów 
i  badaczy do  studiowania chorób wieńco-
wych, testowanie nowych leków i  stentów 
do angioplastyki.

Był zapraszany do  udziału w  Świato-
wych Kongresach Genetycznych, krajo-
wych, międzynarodowych i  europejskich 

spotkaniach naukowych na temat miażdży-
cy i  chorób serca oraz Genetyki Zwierząt. 
Zaprezentował ponad 100 badawczych 
sprawozdań w  krajowych i  międzynarodo-
wych spotkaniach naukowych. Przyczynił 
się do powstania 3 rozdziałów w książce opi-
sujących modele zwierzęce do badania ludz-
kich chorób serca.

W maju 1991 roku otrzymał tytuł Do-
ctor Honoris Causa Uniwersytetu Rolnicze-
go w  Krakowie, na  wniosek Wydziału Ho-
dowli i  Biologii Zwierząt. Żył pełnią życia 
z niespożytą energią, ciekawością, pasją, ra-
dością i miłością. Jego prawość była absolut-
na, jego duch był niezmierzony, a jego podej-
ście do życia nieustraszone. Oświadczeniem 
Jana Rapacza i  wpisem do  księgi pamięci 
dla młodych uczniów, w  jego rodzinnej 
miejscowości Lubniu był cytat z  Seneki – 
per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd. 
Zmarł 5 maja 2013  r. w  Krakowie. Jego 
prochy spoczęły w  grobie rodzinnym 
w Lubniu.

Opracowanie: 
dr Jan Rapacz junior
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Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o  śmierci Stanisława	Martyny, profesora, 
doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w  zakresie nauk ekonomiczno-rolniczych, 
byłego kierownika Zakładu Ekonomiki 
Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie. Odszedł od  nas 18 sierpnia 
2013 r. w wieku 92 lat człowiek, który do-
brze służył Bogu – poszukując Go przez 
całe życie, Ojczyźnie, Rodzinie i  Środo-
wisku Akademickiemu. Człowiek dobry 
i  uczynny, prawy w  myśleniu i  zachowa-
niach, otwarty na potrzeby innych. 

Smutny, ale i  piękny ceremoniał po-
grzebowy śp. Profesora odbył się 22 sierpnia 
2013  r. na  cmentarzu parafialnym NMP 
Matki Kościoła na Prądniku Białym w Kra-
kowie. Uroczysta Msza święta była koncele-
browana przez pięciu kapłanów z  udziałem 
licznych uczestników i  świadków: rodziny, 
przyjaciół i najbliższych współpracowników 
z grona społeczności akademickich. W imie-
niu środowiska akademickiego Uniwersy-
tetu Rolniczego zmarłego pożegnali: JM 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie	prof.	dr	hab.	inż.	Włodzimierz	Sady,  
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Mazur – dzie-
kan Wydziału Ogrodniczego. W  imieniu 
rodziny w ciepłych słowach zmarłego poże-
gnały szwagierka Jadwiga Fillman – poetka 
mieszkająca w USA oraz żona Janina.

Stanisław	 Martyna urodził się 
28  sierpnia 1921  r. w  Jadownikach koło 
Brzeska (woj. małopolskie). Ukończył stu-
dia na Wydziale Rolniczym UJ w Krakowie 
(1949), przedstawił pracę doktorską Sposo-
by żywienia, jako podstawowy czynnik pro-
dukcji mleka i  mięsa wieprzowego (1960), 
habilitował się w  zakresie ekonomiki 

Wspomnienie 
o prof. dr. hab. inż. Stanisławie Martynie 
(1921-2013)

na  Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym 
SGGW w  Warszawie (1964) na  podstawie 
rozprawy Koszty i  rentowność pracy parku 
traktorowo-maszynowego kółek rolniczych 
w  drobnej gospodarce chłopskiej wojewódz-
twa krakowskiego. Tytuł naukowy profesora 
nauk rolniczych otrzymał w 1989 r.

Pracę rozpoczął bezpośrednio po ukoń-
czeniu studiów, najpierw jako asystent 
(1949-1951) na  Wydziale Rolniczym UJ, 
a  następnie adiunkt (1951-1966) i  docent 
(1966-1968) w Katedrze Ekonomiki Rolnic-
twa WSR w Krakowie. W latach 1966-1988 
był docentem, a od 1989 r. profesorem w Za-
kładzie Ekonomiki Ogrodnictwa na  Wy-
dziale Ogrodniczym AR w Krakowie. W la-
tach 1968-1974 pełnił funkcję wicedyrektora 
Instytutu Ekonomiki i  Organizacji Rolnic-
twa na Wydziale Rolniczym WSR w Krako-
wie. W  latach 1974-1976 był kierownikiem 
studium podyplomowego z  zakresu ogrod-
nictwa na Wydziale Ogrodniczym. W latach 
1978-1981 był członkiem zespołu dydaktycz-
no-wychowawczego kierunku ogrodniczego 
w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, Na-
uki i Techniki. W 1991 r. Profesor przeszedł 
na emeryturę.

Główne zainteresowania naukowe 
i  kierunki badań prof.	 dr.	 hab.	 inż.	 Sta-
nisława	Martyny koncentrowały się wokół 
zagadnień ekonomicznej efektywności pro-
dukcji i  rezerw produkcyjnych tkwiących 
w gospodarstwach indywidualnych. Łączny 
jego dorobek naukowy obejmuje 67 publika-
cji, w tym 37 oryginalnych prac twórczych  
i 7 opracowań książkowych. 

Był promotorem 4 przewodów dok-
torskich oraz kierował blisko 200 pracami 
magisterskimi. 

Ponadto był członkiem Komitetu 
Ekonomiki Rolnictwa PAN (1970-1974), 
a  następnie w  latach 1975-1977 Komitetu 
Organizacji Produkcji Rolnej i  Wyżywie-
nia Kraju PAN oraz Zespołu Ekonomiki 
Ogrodnictwa przy Komitecie Nauk Ogrod-
niczych PAN (1970-1990). Przez cały okres 
pracy w Uczelni należał do Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, a  w  latach 1970-
1990 do  International Society for Horti-
cultural Science i  Polskiego Towarzystwa 
Nauk Ogrodniczych.

Uzyskana wiedza, pracowitość i  zdol-
ności Profesora – wszędzie gdzie występo-
wał, uczestniczył i  pracował – dobrze słu-
żyły społeczności akademickiej, ponieważ 
cała jego działalność opierała się na  war-
tościach, prawdzie i dobru, którym hołdo-
wał w  swoim domu organizowanym wraz 
z żoną śp.	doc.	dr	hab.	Karoliną	Martyną, 

Prof. dr. hab. inż. Stanisław Martyna
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żoną	 śp.	mgr	Leokadią	Skorek-Martyną 
oraz żoną Janiną	Martyną, a także w miej-
scu pracy w  Uczelni, w  zakładzie, wśród 
nas. Dom rodzinny w Jadownikach był dla 
Profesora przez długie lata miejscem pra-
cy (prowadził gospodarstwo sadownicze) 
i troski, jak w sposób uczciwy i nowoczesny 
pomnażać jego zasobność. Pracując z Nim 
przez wiele lat widzieliśmy, że jako mąż, oj-
ciec, członek rodziny i kierownik okazywał 
się na co dzień postacią szlachetną i mądrą, 
dobrą i uczynną, będącą nieraz moralnym 
drogowskazem i podporą w meandrach ży-
cia osób mu bliskich.

Na  przełomie lat 1939/1940 w  ra-
mach Narodowej Organizacji Wojskowej 
zorganizował grupę oporu i  przewodził jej 
przez 3 lata. Przez ostatnie dwa lata wojny 
był ścigany przez gestapo, ale po zatrzyma-
niu udało mu się zbiec. Po wojnie pracował 
Związku Studiującej Młodzieży Wiejskiej 
„WICI”, którego był przewodniczącym 
(1948-1949). 

W  okresie powojennym chciał dalej 
dobrze służyć nowej Ojczyźnie, wybrał 
drogę, jak wielu, która wtedy wydawała 
mu się jedynie słuszna. Z biegiem lat droga 
ta  ze  swymi mrocznymi odcinkami (1981) 

nie była już dla Profesora tak oczywista, 
co  potwierdził wtedy odważnym krokiem 
opuszczając ją.

Prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Martyna 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1989), Medalem Zwy-
cięstwa i Wolności (1989), Krzyżem Party-
zanckim (1992), Krzyżem Armii Krajowej 
(1994), Odznaką „Akcja Burza” (1995). 
W  roku 1970 został wyróżniony nagrodą 
trzeciego stopnia Ministra Oświaty i Szkol-
nictwa Wyższego za autorstwo podręczni-
ków dla studentów, a  w  latach 1979-1980 
trzykrotnie nagrodą Ministra Oświaty, 
Szkolnictwa Wyższego i  Techniki za pra-
cę w  zespole dydaktyczno-wychowawczym 
przy ministerstwie.

Liczne i wysokie odznaczenia za zasłu-
gi Profesora w  pracy cywilnej i  społecznej 
wyrażają wielkie bogactwo dawnych doko-
nań, obrazują 42-letnią pracę zawodową, 
której celem była zawsze służba Ojczyźnie 
i Społeczności Akademickiej.

Prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Martyna 
pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Opracowanie: dr inż. Janina Marzec

22 sierpnia Katedra Agrotechniki i Eko-
logii Rolniczej poniosła bolesną stratę. 
Od  paru miesięcy przeżywaliśmy walkę 
profesora Jacka Kiecia z chorobą i wciąż 
mieliśmy nadzieję, że ją wygra dzięki swo-
jemu optymizmowi i woli życia.

Jacek	 Kieć urodził się 6 stycznia 
1949 r. w Krakowie, studia odbył na wy-
dziale Rolniczym w  Wyższej Szkole Rol-
niczej w  Krakowie. W  1971 roku uzy-
skał tytuł magistra inżyniera rolnictwa 
na  podstawie pracy magisterskiej wyko-
nanej w  Katedrze Mechanizacji Rolnic-
twa pod kierunkiem dr.	 inż.	Piotra	Za-
lewskiego. Po ukończeniu studiów odbył 
7 miesięczny staż produkcyjny w  Zoo-
technicznym Zakładzie Doświadczalnym 
w Balicach, a następnie podjął pracę w In-
stytucie Zootechniki na  stanowisku in-
żyniera. W  grudniu 1972  r. przeniósł się 
do  Akademii Rolniczej w  Krakowie pra-
cując kolejno na  stanowiskach asystenta, 
starszego asystenta, adiunkta i  profesora 
w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin 
(obecnej Katedrze Agrotechniki i Ekolo-
gii Rolniczej). Stopień naukowy doktora 
nauk rolniczych uzyskał w  1981  roku 
na  podstawie rozprawy doktorskiej 
Wpływ orki melioracyjnej i  zróżnicowa-
nego nawożenia mineralnego na  plony 
roślin w  zmianowaniu norfolskim oraz 
niektóre właściwości gleby, wykonanej pod 
opieką promotorską doc.	 dr.	 hab.	 Józe-
fa Reicherta. Stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk rolniczych uzyskał 
w  2000 roku na  podstawie ogólnego do-
robku naukowego oraz rozprawy habilita-
cyjnej Zróżnicowanie morfologiczne, eko-
logiczne i  enzymatyczne gatunku Avena 
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fatua L. występującego na  polach Polski 
południowo-wschodniej. Postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Le-
cha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profe-
sora nauk rolniczych w 2008 roku.

W okresie swojej pracy w AR w Kra-
kowie odbył dwa staże zagraniczne: 
roczny (1979/1980) w  Stanowym Uni-
wersytecie Północnej Dakoty USA oraz 
sześciotygodniowy w  INRA w  Dijon we 
Francji (2000). Był członkiem licznych 
komisji wydziałowych i  uczelnianych, 
a ostatnio pełnił funkcję członka Komisji 
Dydaktycznej dla Specjalności Agroeko-
nomia oraz Wydziałowego Zespołu ds. 
Oceny Jakości Kształcenia dla Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego.

Zainteresowania naukowe profe-
sora Jacka Kiecia skupiały się głównie 
na  biologii, ekologii i  zwalczaniu chwa-
stów (w  tym zagadnieniu uodparniania 
się chwastów na  herbicydy i  alternatyw-
nych metodach ograniczania zachwasz-
czenia) oraz odnawialnych źródłach 
energii (głównie biomasy) oraz na zmia-
nowaniu roślin, nawożeniu i  uprawie 
gleby. Był współautorem lub autorem 70 
prac, w tym 42 oryginalnych, 2 rozdzia-
łów w  monografiach, kilku ekspertyz 
oraz podręcznika. Recenzował wnio-
ski o  granty dla KBN oraz artykuły dla 
czasopisma Weed Research wydawanego 
przez European Weed Research Society. 
Brał czynny udział w  wielu konferen-
cjach naukowych krajowych i zagranicz-
nych. Od  1996 roku do  chwili śmierci 
był członkiem EWRS.

W  latach 1999 do  2008 uczestni-
czył w  licznych szkoleniach dla rolników 

W  trakcie zatrudnienia w  Uniwer-
sytecie Rolniczym profesor	 Kieć został 
wyróżniony 6 nagrodami JM Rektora za 
działalność naukową i  dydaktyczną oraz 
uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 22 sierpnia 2013 roku w Kra-
kowie i  został pochowany na  Cmentarzu 
Podgórskim. Pozostanie w naszej pamięci 
jako człowiek o dużej wiedzy, doświadcze-
niu i kulturze osobistej, niezwykle prawy, 
szlachetny i życzliwy kolega i przyjaciel.

Opracowanie: 
prof. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz

prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk,
dziekan Wydziału 

Rolniczo-Ekonomicznego

z  województwa małopolskiego oraz tere-
nu całej Polski, w  zakresie standaryzacji 
produktów rolnych, rolnictwa ekolo-
gicznego, funduszy pomocowych i  poza-
rolniczych źródeł dochodu dla ludności 
wiejskiej w  perspektywie przystąpienia 
Polski do  UE i  alternatywnych źródeł 
energii. Wykonywał również badania 
na zlecenie różnych zakładów produkcyj-
nych: Instytutu Przemysłu Organicznego 
w  Warszawie, Monsanto Polska, Fabryki 
Płyt Pilśniowych w Koniecpolu, Zarządu 
Jurajskich Parków Krajobrazowych i Ali-
ma-Gerber w Rzeszowie.

Zapamiętamy Go, jako cenionego 
dydaktyka prowadzącego wykłady i  ćwi-
czenia z  przedmiotów: Ogólna uprawa 
roli i  roślin, Niekonwencjonalne źródła 
energii, Technologie zwalczania chwa-
stów w  różnych systemach rolniczych, 
Podstawy produkcji żywności oraz semi-
naria i  konwersatoria dyplomowe, a  tak-
że opiekuna 53 prac magisterskich i  30 
inżynierskich.

Prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Jacek	 Kieć in-
spirował nowe ciekawe badania, był 
promotorem 2 prac doktorskich, któ-
rych tematykę, pierwszej (2005) Studia 
nad odpornością odmian botanicznych 
owsa głuchego (Avena fatua L.) na  wy-
brane herbicydy i  drugiej (2011) Wpływ 
roślinnych wyciągów wodnych na  wzrost 
wybranych chwastów i  gatunków upraw-
nych należy zaliczyć do  nowatorskich 
w  dziedzinie herbologii. Obie prace zo-
stały wyróżnione. Opieka nad trzecim 
zaplanowanym przewodem doktorskim, 
również z  dziedziny herbologii została 
przerwana śmiercią.

Wspomnienie 
o prof. dr hab. inż. Jacku Kieciu (1949-2013)
 

Prof. dr hab. inż. Jacek Kieć
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł: prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Bobek – emerytowany kierownik 
Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt WHiBZ. Senat uczcił jego pamięć chwilą ciszy.

Rektor zaproponował, aby dzień promocji habilitacyjnych i doktorskich, który przypada w maju stał się Świętem Uczelni. 

Rektor poinformował, że:
•	 25	czerwca	br.	odbyło	się	posiedzenie	Fundacji	Uniwersytetu	Rolniczego	im.	Hugona	Kołłątaja	w	Krakowie,	na którym	padła	propozy-

cja, żeby zamiast kwiatów studenci podczas obron ofiarowali datki na rzecz Fundacji,
•	 w 2014	roku	Uniwersytet	Rolniczy	po raz	czwarty	będzie	głównym	organizatorem	Festiwalu	Nauki	w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 przedłużenie	zatrudnienia	prof.	dr.	Bohdana	Cherkesa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzen-

nej i Architektury Krajobrazu,
•	 ponowne	zatrudnienie	dr	hab.	Barbary	Krzysztofik,	prof.	UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Inżynierii 

Produkcji Rolno-Spożywczej Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych,
•	 przekształcenie	Stacji	Doświadczalnej	Katedry	Hodowli	Koni	oraz	Stacji	Doświadczalnej	Katedry	Hodowli	Drobiu,	Zwierząt	Futerko-

wych i Zoohigieny w Rząsce w Centrum Badawcze i Edukacyjne Wydziału Hodowli i Biologii w Rząsce.

Senat uchwalił rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku 
akademickim 2013/2014.

Senat stwierdził zgodność Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą i Statutem Uczelni.

Senat określił warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w formie indywidualnego toku studiów w języku angielskim.

Senat uchwalił:
•	 Regulamin	studiów	doktoranckich	prowadzonych	w formie	indywidualnego	toku	studiów	w języku	angielskim,
•	 plan	rzeczowo-finansowy	Uczelni	na 2013	r.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	 ewidencyjnej	nr	409/34	o pow.	0,04	ha	obr.	 0004	Mochnaczka	Wyżna,	dla	której	 Sąd	Rejonowy	

w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, 
na rzecz właściciela działki nr 43 obr. 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój,

•	 sprzedaży	prawa	własności	działki	ewidencyjnej	nr	409/35	o pow.	0,03	ha	obr.	0004	Mochnaczka	Wyżna,	dla	której	Sąd	Rejonowy	
w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, 
na rzecz właściciela działki nr 42/9 obr. 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój,

•	 sprzedaż	prawa	własności	 działki	 ewidencyjnej	nr	409/36	o pow.	0,02	ha	obr.	 0004	Mochnaczka	Wyżna,	 dla	 której	 Sąd	Rejonowy	
w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, 
na rzecz właściciela działki nr 42/10 obr. 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój,

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 28 czerwca 2013 r.
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•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	ewidencyjnej	nr	386/5	o pow.	0,0254	ha	obr.	0001	Krynica-Zdrój,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w Nowym	
Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz 
właściciela działek nr 292 i 291/1 obr. 0001 Krynica-Zdrój,

•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	ewidencyjnej	nr	386/6	o pow.	0,0488	ha	obr.	0001	Krynica-Zdrój,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w Nowym	
Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz 
właściciela działek nr 291/2 i 290 i 289 obr. 0001 Krynica-Zdrój,

•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	ewidencyjnej	nr	386/7	o pow.	0,0790	ha	obr.	0001	Krynica-Zdrój,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w Nowym	
Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz 
właściciela działki nr 288 obr. 0001 Krynica-Zdrój,

•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	ewidencyjnej	nr	2432/5	o pow.	0,0304	ha	obr.	0001	Krynica-Zdrój,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w Nowym	
Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz 
właściciela działek nr 1771 obr. 0001 Krynica-Zdrój,

•	 sprzedaż	prawa	własności	działki	ewidencyjnej	nr	2432/4	o pow.	0,0743	ha	obr.	0001	Krynica-Zdrój,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w Nowym	
Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz 
właściciela działek nr 1770 obr. 0001 Krynica-Zdrój.

Senat wyraził zgodę na:
•	 obciążenie	hipoteką	zabudowanej	działki	nr	559	o pow.	3,8218	ha	obr.	002	Krynica–Wieś,	stanowiącej	własność	Uniwersytetu	Rolni-

czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z sie-
dzibą w Muszynie utworzy nową księgę wieczystą, po odłączeniu działki nr 559 z księgi wieczystej nr NS1M/00006010/3,

•	 obciążenie	hipoteką	działki	nr	101	o pow.	0,5745	ha	obr.	002	Krynica–Wieś,	stanowiącej	własność	Uniwersytetu	Rolniczego	im.	Hugo-
na Kołłątaja w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie 
utworzy nową księgę wieczystą, po odłączeniu działki nr 101 z księgi wieczystej nr NS1M/00006010/3.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: pani Maria	Gac – emerytowany pracownik obsługi; prof.	dr	
hab.	inż.	Stanisław	Martyna – emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego; prof.	dr	hab.	inż.	Jacek	Kieć – pracownik Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego; pan Andrzej Owsiński – pracownik Wydawnictwa UR; pani Maria Krupińska – emerytowany pracownik 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, mgr	inż.	Krystyna	Kaczmarczyk – kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy. 

Rektor wręczył list gratulacyjny prof.	dr.	hab.	Marcinowi	Rapaczowi mianowanemu na stanowisko profesora zwyczajnego.

Rektor poinformował, że:
•	 Uniwersytet	Rolniczy	 im.	Hugona	Kołłątaja	w Krakowie	otrzymał	w plebiscycie	Słoneczniki 2013 nagrodę rodziców za koordynację 

Festiwalu Nauki,
•	 nowymi	członkami	Senatu	w roku	akademickim	2013/2014	zostali	studenci:	Marcin	Orzeł, Katarzyna Ujma, Bartosz	Janc, Paweł	

Walner, Agnieszka	Głowacka, Krzysztof Pikul oraz Elżbieta	Hoły.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 zatrudnienie	prof.	dr.	hab.	Bogdana	Feliksa	Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej 

i Małych Przeżuwaczy,
•	 ponowne	zatrudnienie	prof.	dr	hab.	Barbary	Wiśniowskiej-Kielian na  stanowisku profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Chemii 

Rolnej i Środowiskowej,
•	 zatrudnienie	dr.	hab.	inż.	Jarosława	Sochy na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Biometrii i Produkcyjności Lasu,
•	 przedłużenie	zatrudnienia	dr.	hab.	inż.	Eugeniusza	Zawiszy,	prof.	UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze In-

żynierii Wodnej i Geotechniki.

Senat zgłosił kandydaturę mgr.	inż.	Włodzimierza	Okrajka do Rady Nadzorczej spółki „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Kra-
kowie – Radio Kraków Spółka Akcyjna”.

Senat podjął uchwałę w sprawie nadania sali wykładowej nr 334 w Budynku Jubileuszowym przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie, imienia 
prof.	dr.	hab.	Juliusza	Jakóbca i wmurowania tablicy pamiątkowej.

Senat określił zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat.

Senat zmienił uchwałę Senatu: 
•	 nr	59/2012	z dnia	29.06.2012r.	określającą	efekty	kształcenia	dla:	kierunku	Ekonomia	–	studia	II	stopnia,	kierunku	Ochrona	Środowi-

ska – studia II stopnia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym,
•	 nr	59/2012	z dnia	29.06.2012r.	określającą	efekty	kształcenia	dla:	kierunku	Technologia	Żywności	i Żywienie	Człowieka	–	studia	I i II	

stopnia, kierunku Dietetyka – studia I stopnia, kierunku Towaroznawstwo – studia I stopnia na Wydziale Technologii Żywności.

Senat podjął uchwałę w sprawie warunków i kryteriów zatrudniania oraz przedłużania zatrudnienia na stanowisku profesora.

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

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 27 września 2013 r.
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Trudno i  niezręcznie opisywać wspomnie-
nia, które siłą rzeczy powinny zawierać ja-
kieś wątki osobiste, ale przede wszystkim 
elementy dokonań znaczących dla Uczelni. 
Dziś, po  latach, wiele z  nich można śmiało 
wrzucić do  kategorii spraw minionych. Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że  tamte dwie 
kadencje przebiegły niemal niepostrzeżenie, 
że byłem tylko „przechodniem” w długolet-
niej historii Uczelni. Ale, jak każdy rektor, 
byłem też przecież pracodawcą, głównym 
koordynatorem działań we wszystkich ob-
szarach funkcjonowania Uczelni, a ponadto 
osobą, która musi (albo powinna) wiedzieć 
wszystko o wszystkim – o bolączkach profe-
sorów i  studentów, o  ich sukcesach i poraż-
kach, o niepokojach i satysfakcjach uczelnia-
nego życia, o  pionierach i  konserwatystach, 
wreszcie o wierze i nadziei. To wielkie i od-
powiedzialne wyzwanie. 

Kiedy pełniłem funkcję dziekana Wy-
działu Techniki i  Energetyki Rolnictwa, 
a  kadencja zbliżała się ku końcowi, dowie-
działem się o inicjatywie zmierzającej do po-
wstania swoistego forum dyskusyjnego, któ-
re dawałoby możność wymiany poglądów 
na  najważniejsze sprawy związane z  roz-
wojem Uczelni. Ponieważ formuła takich 
spotkań była jawna i  otwarta dla każdego 
członka naszej społeczności, nietrudno się 
domyślić, że  jako człowiek raczej niezależ-
ny, który nie boi się z  kimś nie zgodzić lub 
skrytykować jakieś pomysły, udałem się 
na  pierwsze takie spotkanie, które dzięki 
uprzejmości profesor	Barbary	Skucińskiej, 
odbyło się przy ul. Łobzowskiej (wszystkie 

następne spotkania odbywały się tamże). 
Efektem tych dyskusji, toczonych często 
do  późnych godzin wieczornych w  gronie 
najbardziej wytrwałych profesorów, były 
wnioski zawierającego diagnozę stanu istnie-
jącego i  prognozę najbardziej obiecujących 
zmian. Rychło przerodziły się one w  pro-
gram dla ewentualnego kandydata na  rek-
tora Akademii. Z  perspektywy czasu uwa-
żam, że  wysoki poziom merytoryczny tych 
dyskusji oraz sprawdzona zasada jawności 
dawały nadzieję, że nie osłabnie to, co było 
rozpoznawalną cechą naszej Uczelni – soli-
darność i aktywność społeczności akademic-
kiej. Los tak zrządził, że  z  „namaszczenia” 

profesorów, związanych głównie z  Solidar-
nością, zostałem kandydatem w zbliżających 
się wyborach rektorskich. Elektorzy ze  zro-
zumieniem i  przychylnością zdecydowali 
o moich losach na nadchodzącą kadencję.

Koniec lat 90. był dla Uczelni okresem 
trudnym, głównie ze względu na dokuczliwe 
problemy finansowe. Mówiło się wręcz o „za-
paści finansowej” w  szkolnictwie wyższym. 
Kiedy podczas mojego pierwszego, służbowe-
go spotkania z panem mgr.	Janem	Przenio-
sło (kwestorem AR) okazało się, że Uczelnia 
ma bardzo poważny deficyt, mój entuzjazm 
został skutecznie wygaszony. Oświadczy-
łem wtedy panu kwestorowi, iż wobec takiej 

Wspomnienia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Ślipka, 
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja 
w kadencji 1999-2002 oraz 2002-2005
„Mości panowie! Gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło, 
a pewnie i miodu, bo stare gardło jak stary wóz smarować trzeba 
(słowa J. O. Zagłoby - t. I, Ogniem i mieczem).

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003 JM Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek do-
konuje aktu immatrykulacji
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sytuacji rozważę złożenie rezygnacji (myślę, 
że pamięta on ten „sądny” dla mnie dzień). 
Ponieważ rozmowa była szczera, a jej partne-
rzy wykazywali oznaki wzajemnego zaufa-
nia, poprosiłem o odpowiedź na zasadnicze 
pytanie – czy da się Uczelnię wyprowadzić 
z  tej sytuacji? Usłyszałem wtedy męską od-
powiedź – tak, ale będzie to wymagało du-
żej determinacji i  potrwa kilka lat. Trzeba 
przyznać, że pan kwestor – pewnie w obawie 
o  mój stan fizyczny i  psychiczny – umiejęt-
nie dawkował informacje, bo  pod koniec 
spotkania stwierdził, że  jest jeszcze po-
ważne zadłużenie wewnętrzne na  Zakła-
dowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Wspominam dziś te  fakty nie po  to by od-
dać tragizm sytuacji w  jakiej się znalazłem, 
lecz bardziej dla usprawiedliwienia mojego, 
podobno nieciekawego, wizerunku w  kon-
taktach z  otoczeniem. Mówiono, że  moja 
mina była zawsze groźna, wzrok powalający, 
a postać nieprzystępna – nawet dla najbliż-
szych współpracowników. Wkrótce otrzy-
małem doskonałą radę życiową od pewnego 

doświadczonego, znającego obyczaje akade-
mickie profesora – „…powinieneś uśmiechać 
się do  każdej osoby napotkanej na  Uczelni. 
I  obowiązkowo pierwszy się kłaniać. Wtedy 
będą cię kochać”. I tak to się zaczęło.

A  zaczęło się od  kroków nadzwyczaj-
nych, przede wszystkim oszczędnościowych. 
Ograniczeniu lub nawet zawieszeniu uległy 
ważne dla kształcenia oraz rozwoju naukowe-
go formy działalności. Ograniczeniu musiały 
też ulec niektóre uprawnienia pracownicze. 

Procedury oszczędnościowe zostały 
podjęte na mocy uchwały Senatu nr 67/1999 
– o  konieczności zredukowania deficy-
tu budżetowego Uczelni oraz działaniach 
zmierzających do  tego celu. Zarządzanie fi-
nansami do  momentu zatwierdzenia planu 
rzeczowo-finansowego odbywało się na pod-
stawie przyjętego na  początku roku prowi-
zorium budżetowego (ta zasada funkcjonuje 
chyba do dziś). Działania te dały efekty. Pod-
kreślam to z satysfakcją, ponieważ równowa-
gę finansową osiągnęliśmy po  paru latach, 
przy praktycznie całkowitym wyrzeczeniu 

się przychodów ze sprzedaży składników ma-
jątku trwałego Uczelni. W tych warunkach 
nie doszło do  utraty płynności finansowej 
i Akademia mogła bez zakłóceń funkcjono-
wać. Wprowadzone ograniczenia spotkały 
się z  wyrozumiałością pracowników i  stu-
dentów. Także działające w Akademii związ-
ki zawodowe, w poczuciu odpowiedzialności 
za przyszłość Uczelni wspomagały rektora, 
a przy tym wstrzemięźliwie wykorzystywały 
swoje uprawnienia.

Aby już więcej nie zanudzać czytelnika 
sprawami finansowymi, na zakończenie tego 
wątku wspomnę o kolejnym kroku, na który 
zdecydowaliśmy się niebawem, mianowi-
cie o  decentralizacji zarządzania finansami 
Uczelni. Temu zagadnieniu, jako najważniej-
szemu w procesie wprowadzania zmian w za-
rządzaniu Uczelnią, poświęciliśmy najwięcej 
uwagi i  pracy. Nie było bowiem wzorców 
funkcjonowania w  systemie zdecentralizo-
wanym, które można by zaczerpnąć z innych 
uczelni. Wiele rozwiązań wypracowaliśmy 
sami opierając zasady podziału środków 

Kolegium Rektorskie od lewej: prof. Czesława Jasiewwicz – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, JM Rektor prof. Zbigniew Ślipek, prof. Czesław 
Nowak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Jerzy Niedziółka – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich; w czasie 
inauguracji roku akademickiego 2002/2003
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o  funkcjonujący algorytm ministerialny, 
służący rozdziałowi dotacji pomiędzy uczel-
nie. Udało mi się jedynie zaprosić profesora 
Krzysztofa	Królasa,	Prorektora	UJ	ds.	Po-
lityki Kadrowej i Finansowej, który na po-
siedzeniu Senatu przedstawił zalety (zapewnił 
mnie, że nie będzie mówił o wadach) zdecen-
tralizowanego systemu zarządzania finansami 
na Uniwersytecie, a przede wszystkim rozwiał 
wiele naszych obaw i wątpliwości. 

Senat przyjął jednomyślnie uchwałę 
w sprawie zasad decentralizacji finansowania 
i zarządzania Uczelnią od 2001 r. Wskazane 
zostały cele, założenia ogólne, instrumenty 
oraz poziom decentralizacji. Zdawałem so-
bie doskonale sprawę z  faktu, że  wdrożenie 
programu decentralizacji będzie uciążliwe 
i  niepopularne. Że  będzie wzbudzało wie-
le kontrowersji. Jednak moje przekonanie 
o  powodzeniu zadania wynikało z  zaan-
gażowania organów kolegialnych Uczelni 
w proponowane reformy oraz ze stopniowe-
go przełamywania wśród wielu pracowni-
ków poglądu, że  „na  nic nie mam wpływu, 
że wszystko dzieje się poza mną”. 

Krótkookresowy, bo  obejmujący prze-
cież jedną kadencję proces zmian w  zarzą-
dzaniu Uczelnią prowadzony był z uwzględ-
nieniem pewnych zasadniczych założeń 
metodycznych. Chodziło nam bowiem o to, 
by oprzeć się na udziale społeczności akade-
mickiej w projektowaniu posunięć i w podej-
mowaniu decyzji o ich realizacji.

Zgodziliśmy się przyjąć założenie, 
że postanowienia Senatu i rektora będą prze-
widywalne, że  będą tworzyły ciąg zdarzeń 
wykazujących pewną wewnętrzną logikę – 
zrozumiałą dla wszystkich. Określone zosta-
ły, i były konsekwentnie egzekwowane twar-
de, ale jednoznaczne i równe dla wszystkich 
wydziałów zasady dyscypliny budżetowej.

Wydatki poddane zostały ścisłej kon-
troli. Wdrożony system, oparty na  regula-
minie wewnętrznej gospodarki finansowej, 
gwarantował stabilizację finansową Uczelni. 
Pomimo głosów krytyki, niejednokrotnie 
wręcz humorystycznych (wspomnę, że  ta-
kim tematem „dyżurnym” na posiedzeniach 
Senatu był sposób naliczania i  rozliczania 

amortyzacji), następowało szybkie i  samo-
istne „edukowanie ekonomiczne” specja-
listów rozlicznych nauk, jakie uprawiane 
były w  Akademii. Trudno nie wspomnieć 
o kuriozalnych z perspektywy czasu faktach 
i „odkryciach”, jak np. odkrycie niekontrolo-
wanego wycieku wody na kampusie 29 Listo-
pada (po zainstalowaniu subliczników suma 
ich wskazań była znacząco niższa aniżeli 
licznika centralnego), nieobciążanie (wie-
loletnie) innej uczelni kosztami zużywanej 
wody w  użyczonym akademiku, nieprawi-
dłowe podawanie przez dzierżawcę wskazań 
sublicznika energii elektrycznej (z pominię-
ciem ostatniego miejsca, czyli wykazywanie 
zużycia co 10 kWh), itd., itp.

Czy zatem ten krok był trafnym posu-
nięciem? Czy zaszkodził Uczelni, jej wła-
dzom? Czy można to  nazwać działaniem 
pionierskim? Raczej nie (podobno w  daw-
nych czasach Amerykanie rozpoznawali 
prawdziwych pionierów po  tym, że  mieli 
strzały w plecach). Dość powiedzieć, że zo-
stałem wybrany na  następną kadencję. 
Potwierdziła się prognoza pewnego pra-
cownika, który powiedział – „Powinni cię 
wybrać na  następną kadencję, bo  narobiłeś 
takiego zamętu, że tylko ty i Kwestor jeszcze 
się w tym… orientujecie”. 

Okres, w którym przyszło mi zarządzać 
Akademią obfitował w  ważne dla nas daty. 

Społeczność Uczelni, wrażliwa jak zawsze 
na  tradycje, włączała się do  obchodów ju-
bileuszowych. Z  okazji Jubileuszu 600-le-
cia odnowienia Akademii Krakowskiej, 
250.  rocznicy urodzin Hugona Kołłątaja 
oraz 110-lecia akademickich studiów rolni-
czych w  Krakowie, zorganizowaliśmy kon-
ferencję naukową. Należy tu  wspomnieć, 
że osobą inspirującą te obchody, a także póź-
niejsze (2003) obchody Jubileuszu 50-lecia 
Akademii Rolniczej był ówczesny Redaktor 
Naczelny naszego Biuletynu Informacyjne-
go, profesor	Zbigniew	Staliński.	To „spod 
Jego ręki” wyszły niezmiernie ważne dla 
uczelnianej historii, wydania. Wspomnę 
tu  o  Złotej Księdze Akademii Rolniczej im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie, jednej z jede-
nastu Złotych Ksiąg Wydziałów UJ, a  tak-
że o  Księdze Jubileuszowej naszej Uczelni 
(2003). Do dziś wspominam wyjazd z Profe-
sorem do Wiśniowej, gdzie w niewielkim ko-
ściółku pochowane jest serce Hugona Kołłą-
taja – Pierwszego Emeryta Szkoły Głównej 
Akademii Krakowskiej (napis na płycie).

Przy okazji Jubileuszu 50-lecia Aka-
demii zorganizowana została międzyna-
rodowa konferencja, w  której uczestni-
czyli goście ze  Stanów Zjednoczonych, 
z Ukrainy, Irlandii i Malty. Wykazała ona 
jednoznacznie, że  coraz więcej i  więcej 
uwagi musimy poświęcać integracji badań, 

Rektor prof. Zbigniew Ślipek wraz z prof. Zbigniewem Stalińskim po złożeniu kwiatów pod 
urną z sercem Hugona Kołłątaja, 2000 rok
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dydaktyki i praktyki. Szczególnie dobitnie 
podkreślała to, jako zadanie dla uniwer-
sytetów opłacanych przecież z  pieniędzy 
podatników, uczestnicząca w  konferencji 
przedstawicielka Departamentu Rolnic-
twa USA w Europie Wschodniej i Central-
nej – dr	Nancy	Cochrane. 

Jubileusz, który odbywał się już prze-
cież w  XXI wieku zaowocował wieloma 
refleksjami i  ustaleniami na  przyszłość. 
Było dla nas jasne, że  tradycyjny już obraz 
naszej Akademii, tej z  XX wieku będzie 
ulegał szybkim zmianom. Ważna stanie 
się ciągłość, ale pod warunkiem, że będzie 
to  ciągłość w  rozwoju. Uwarunkowania 
i  przemiany, wobec których jako uczelnia 
rolnicza nie powinniśmy pozostać obojętni 
to, generalnie rzecz biorąc:
•	 globalizacja,	 w  której	 relatywnie	

zmniejsza się znaczenie produkcji, a ro-
śnie rola usług,

•	 wkraczanie	w obszar	gospodarki	opartej	
na wiedzy,

•	 rozwój	społeczeństwa	informacyjnego.
Uznaliśmy, że aby właściwie wypełniać 

naszą funkcję publiczną musimy podjąć 
działania w kierunku:
•	 reintegracji	wąskich	obszarów	kształce-

nia – specjalności, specjalizacji na  po-
szczególnych wydziałach,

•	 wprowadzania	 do  programów	 naucza-
nia modułów związanych z wiedzą eko-
nomiczną oraz tą, wynikającą z naszego 
członkostwa w UE,

•	 uaktualniania	kształcenia	o treści	wyni-
kające ze zmian w otoczeniu, 

•	 dostosowania	 systemu	 studiów	 do  wy-
magań Karty Bolońskiej. 

W  zakresie działalności naukowej 
rozwój badań powinien następować 
w  dyscyplinach nowych, nawet awan-
gardowych. W  tych obszarach badaw-
czych, do  których przeniósł się właśnie 
postęp (biologiczny, techniczny, organi-
zacyjny) nie mieliśmy jeszcze wprawdzie 

wystarczającej kadry, ale za to  duży po-
tencjał rozwojowy.

Czy zatem te  ustalenia zostały w  póź-
niejszych latach spożytkowane? Wydaje się, 
że  tak. Jeszcze w  czasie mojej kadencji po-
wstały pierwsze projekty i  wdrożenia zwią-
zane z  uczelnianym systemem zapewniania 
jakości kształcenia, e-learningiem, oceną 
nauczycieli akademickich przez studentów 
(wtedy była to  raczej ocena prowadzonych 
kursów), samorządnością studencką, akre-
dytacją środowiskową, promocją zawodo-
wą i  śledzeniem losów absolwentów, Kartą 
Erasmusa. Wiele z  nich, po  latach, nabrało 
instytucjonalnego charakteru i  znalazło się 
w  postanowieniach prawnych szkolnictwa 
wyższego. Zalążkiem współpracy między 
uczelniami Krakowa był wspólny projekt 
o nazwie AKCENT. Nauczyciele akademic-
cy rozpoczęli aplikacje do programów ramo-
wych UE. Zakończyliśmy realizację sztan-
darowej inwestycji, rozpoczętej jeszcze za 
czasów mojego poprzednika, a  mianowicie 

Rektor Ślipek prowadzi obrady Senatu UR – 1 lipca 2005 r.
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Wydziału Technologii Żywności. W  Mydl-
nikach przekazano do  użytkowania kom-
pleks dydaktyczny dla kierunku Geodezja, 
a ponadto budynek Dworku z pokojami go-
ścinnymi i zapleczem reprezentacyjnym.

Nie byłoby tych i  wielu, wielu innych 
osiągnięć, gdyby nie moi najbliżsi Współpra-
cownicy, którym pragnę przy okazji Jubile-
uszu Uczelni podziękować. Prorektorem 
ds.	Ogólnych był prof.	dr	hab.	Władysław	
Poniedziałek, Prorektorem	 ds.	 Nauki	 – 
prof.	dr	hab.	Andrzej	Binek, Prorektorem 
ds.	Nauczania	–	śp.	prof.	dr	hab.	Wiesław	
Maciaszek. W następnej kadencji współpra-
cowałem z prof.	dr	hab.	Czesławą	Jasiewicz, 
prof.	 dr.	 hab.	Czesławem	Nowakiem oraz 
prof.	dr.	hab.	lek.	wet.	Jerzym	Niedziółką. 

Do  szczególnych momentów w  moim 
życiu, które nigdy nie miałyby miejsca, gdy-
by nie funkcja rektora, należały niewątpli-
wie spotkania z Ojcem Świętym. Wspomnę 
jedynie o  trzech, które wiązały się z  wi-
zytą w  Watykanie. Pierwsza pielgrzymka 
do Rzymu we wrześniu 2001r., zakończona 
audiencją u papieża, została zorganizowana 
przez KRASP, a brali w niej udział wszyscy 
rektorzy, członkowie tej Konferencji. Dru-
ga, zorganizowana w  związku z  naszym 
Jubileuszem, miała miejsce w maju 2003 r. 
Ta  dostarczyła największych emocji i  wra-
żeń. Przygotowani solidnie na  spotkanie 
z  Ojcem Świętym (zabraliśmy m.in. spe-
cjalnie wybitą odznakę jubileuszową nr 1, 
tekst uchwalonej w  grudniu 2002  r. misji 
Uczelni), udaliśmy się do  Rzymu. Nasze 
plany ziściły się i  w  niedzielę, późnym po-
południem, staliśmy wszyscy przed Salą 
Klementyńską. Senat i  rektorzy w  togach. 
Kiedy zbliżał się czas wejścia i  formowa-
liśmy orszak, przyszedł ks.	 bp	 Stanisław	
Dziwisz i  witając się zapytał, co  mam 
w ręku. Odpowiedziałem, że tekst przemó-
wienia, które przygotowałem na powitanie. 
Odpowiedział wtedy – „O  nie. Papież nie 
będzie czytał więc i Pan będzie mówił z gło-
wy. Proszę to komuś oddać”. Ogarnęła mnie 
w  tym momencie okropna trema. Patrzy-
łem „mętnym” wzrokiem na zadowolonych 
i  szczęśliwych uczestników pielgrzymki. 

Nie byli oni świadomi niebezpieczeństwa, 
w jakim znalazła się w tym momencie nasza 
Uczelnia. Jednak wszystko poszło, jak są-
dzę, pomyślnie (łącznie z moją mową).

Trzecią pielgrzymkę do  Watykanu 
odbyłem wraz z  kilkunastoma rektorami 
8 kwietnia 2005 r., aby pożegnać bł.	 Jana	
Pawła	 II. Okoliczności związane z  tym 
wyjazdem były przedziwne. Początkowo 
Rektor	 UJ	 profesor	 Franciszek	 Ziejka 
zobowiązał się załatwić wejściówki na Plac 
Świętego Piotra. Niebawem jednak oświad-
czył, że jest to niemożliwe. Jednak nasza de-
terminacja była tak duża, że  pojechaliśmy 
mając tylko bilety na  samolot i  togi, które 
jak się później okazało, były bezcenne. 
Otóż, kiedy ok. 5 rano dotarliśmy pieszo 
na miejsce, było tam już tłumnie. Pierwszy, 
mało szczelny kordon ochrony udało nam 
się „sforsować” dzięki dobrej znajomo-
ści włoskiego przez niektórych rektorów. 
Z  nadzieją na  przejście przez drugi pas 
ochrony, przebraliśmy się w  stroje rektor-
skie i  znaleźliśmy się przy kolumnadzie, 
przed którą stało ogrodzenie nie do  po-
konania. Oczywiście ochrona wpuszczała 
na  Plac tylko osoby mające wejściówki. 
Gdy minęła dziewiąta, pojawili się nowi 
panowie, niezbyt „przyjaźnie” nastawie-
ni do  przebywających tam osób (pewnie 
ochrona włoska). Kiedy jeden z nich (chy-
ba dowódca, bo  wydawał polecenia) zain-
teresował się naszą zdezorientowaną, ale 
ubraną w podobne stroje grupką, poczuli-
śmy się niezbyt pewnie. Podszedł i zapytał 
– z  jakiego zakonu jesteście? Wtedy Rek-
tor Jerzy Stuhr (zna doskonale język wło-
ski) odpowiedział bez zająknienia, i chyba 
zastanowienia – z  zakonu rektorów pol-
skich. Dowódca odrzekł – to  wchodzić. 
Togi okazały też się przydatne, ponieważ 
podczas ceremonii pogrzebowej wiał prze-
nikliwie zimny wiatr. Niektórzy mówili, 
że taki jest wiatr Ducha Świętego.

Na  zakończenie wypada wspomnieć 
o  tym, czego nie udało się zrealizować 
w  czasie tych dwóch kadencji. Pomimo 
usilnych starań rektora nie obroniliśmy 
sprawy odebrania Wydziału Ekonomii 

w Rzeszowie, który bez zgody Senatu został 
włączony ustawą do utworzonego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego.

Niepowodzeniem zakończył się projekt 
zmian w  Statucie, zakładający zwiększenie 
wymogów, co  do  liczby nauczycieli akade-
mickich w  jednostkach naukowo-dydak-
tycznych (katedrach, zakładach).

Także próba zmiany herbu Uczelni, 
który przy rozwijającej się dynamicznie cy-
fryzacji ulegał rozmaitym graficznym znie-
kształceniom i  przekształceniom, nie zna-
lazła akceptacji, pomimo profesjonalnego 
przygotowania projektu.

Nie udało mi się wreszcie zatrzymać 
mojego osobistego spadku aktywności na-
ukowej. Jako młody, podobno dobrze za-
powiadający się profesor, poległem jednak 
pod ciężarem obowiązków administracji 
akademickiej (prodziekan, dziekan, rektor) 
i dziś, kiedy ocena każdego nauczyciela aka-
demickiego jest wyznacznikiem jego bytu, 
moją aktywność w  nauce kwalifikuję, jako 
przeciętną. Wyznając tę  prawdę, rozumiem 
teraz profesorów, którzy nigdy nie zgodzą się 
zostać rektorem, mimo że się do tego nadają 
– gdyż przedkładają pracę naukową i dydak-
tykę nad obowiązek przesiadywania na spo-
tkaniach i wysłuchiwania pochwał.

Aby jednak nie kończyć tej opowieści 
zbyt pesymistycznie, pozwolę sobie za-
uważyć, że kiedy przestałem być rektorem, 
nie było nikogo, kto by mi powiedział coś 
nieprzyjemnego, kto by nie podał mi ręki. 
Mimo, że  starałem się (musiałem), być 
człowiekiem twardym, nigdy nie dozna-
łem żadnych nieprzyjemności ze  strony 
pracowników Uczelni. 

Okres mojego „rektorowania” przypadł 
na  swego rodzaju „epokę franciszkańską” 
w  Krakowie. Metropolitą Krakowskim był, 
bowiem w  tym czasie ks.	 Franciszek	Kar-
dynał	 Macharski, Rektorem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego profesor Franciszek 
Ziejka, a  dziekanem	 Wydziału	 Hodowli	
i  Biologii	 Zwierząt	 profesor	 Franciszek	
Borowiec. Tak, więc mamy, i  ja i Uczelnia, 
powód do satysfakcji, że obecna epoka Fran-
ciszka zaczęła się u nas.
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Jakie	są Pani	zainteresowania	naukowe?
Moje zainteresowania koncentrują się na in-
nowacyjnych rozwiązaniach technologicz-
nych dla sektora żywności. Głównym przed-
miotem tych zainteresowań jest żywność 
funkcjonalna. W swych badaniach skupiam 
się zarówno na aspekcie technologicznym jak 
i  prozdrowotnym. Moje dociekania posze-
rzają się także o wszelkiego rodzaju modyfi-
kacje żywności zarówno w żywieniu człowie-
ka, jak i  zwierząt. Szczególny nacisk kładę 
na aplikacyjny charakter badań i możliwości 
wdrożenia nowych produktów o  wysokim 
potencjale rynkowym, stąd właśnie pomysł 
na  projekt konkursowy, czyli zastosowanie 
dodatków paszowych opartych na  mikroal-
gach, które według mnie mają bardzo duży 
potencjał komercyjny.

Uczestniczyła	 Pani	 w  konkursie	 Mało-
polski Inkubator Pomysłowości 2013.	Nie	
był	to Pani	pierwszy	kontakt	z tego	typu	
konkursem?
W  tym konkursie wystartowałam po  raz 
pierwszy. Natomiast na  etapie studiów 
doktoranckich brałam udział w  innych 
konkursach, m.in. zostałam stypendystką 
w  ramach projektu Wsparcie doktorantów 
poprzez szkolenia z  zakresu komercjalizacji 
pomysłów naukowych. W  ramach tego pro-
jektu uczestniczyłam również w  szkoleniu 
pod tym samym tytułem, które odbywało się 
w Krakowie 29-30 marca 2012 roku, zorga-
nizowanym przez Fundację Przedsiębiorczo-
ści Akademickiej, Okazało się ono dla mnie 
nowym doświadczeniem, które wzbogaciło 
mnie w  wiedzę z  zakresu łączenia nauki 

Udział w konkursach to doskonała okazja do zdobycia 
nowych doświadczeń, wymiany wiedzy, czy nawiązania 
kontaktów z przedstawicielami gospodarki 
– mówi doktorantka mgr inż. Emilia Cielecka z Wydziału Technologii Żywności, 
zdobywczyni I nagrody w konkursie „Małopolski Inkubator Pomysłowości 2013” 

z biznesem, co okazało się bardzo pomocne 
przy przygotowaniach projektu do Małopol-
skiego Inkubatora Pomysłowości 2013.

Jest	 Pani	 laureatką	 pierwszej	 nagrody	
w  tegorocznej	edycji	 tego	konkursu,	 jaki	
projekt	przyniósł	Pani	ten	sukces?
Projekt nosi tytuł FODDERCOM – pro-
dukcja i  sprzedaż dodatku algowego „Spi-
ruMilk” do skutecznej biofortyfikacji mleka 
i  wyrobów mleczarskich w  mikroelementy 
i  substancje biologicznie czynne. Jego za-
łożeniem jest zastosowanie mikroalgi 
Spirulina Platensis w  produkcji paszy dla 

bydła mlecznego. Wybór Spiruliny oparty 
jest na  doniesieniach naukowych, które 
wskazują, że  zawiera ona do  70 procent 
białka i  innych czynników bioaktyw-
nych poprawiających nie tylko właściwo-
ści zdrowotne mleka, ale także wpływa 
na  zwiększenie jego produkcji. Ponadto 
przesłanką to opracowania wspomnianego 
projektu było wejście w życie rozporządze-
nia Komisji UE nr 575/2011 z  16 czerw-
ca 2011  r. w  sprawie katalogu materiałów 
paszowych. Powyższa regulacja prawna 
otworzyła możliwość szerokiego stosowa-
nia mikroalg, jako komponentu – dodatku 

Mgr inż. Emilia Cielecka
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paszowego. Mój pomysł zakładał, produk-
cję biomasy algowej przy użyciu fotobiore-
aktora, a następnie dwutorową dystrybucję 
tego produktu. Pierwsza z  nich to  nawią-
zanie współpracy z  firmami paszowymi, 
które w  swoim zakresie tworzyłyby final-
ną mieszankę, z  kolei drugi kanał umoż-
liwiałby hodowcom indywidualne pro-
dukowanie mieszanki. Mam tu  na  myśli 
sprzedaż bezpośrednią z  wykorzystaniem 
aplikacji internetowej firmy Lakmilk.

Czy	dodatek	alg	faktycznie	przynosi	ocze-
kiwane	rezultaty?
Doniesienia naukowe, na  których oparłam 
swój pomysł, potwierdzają pozytywny zwią-
zek pomiędzy zastosowaniem dodatku pre-
paratów algowych do pasz w żywieniu bydła 
mlecznego, a  wzrostem produkcji i  lepszą 
jakością otrzymanego mleka.

W  jaki	 sposób	 te  modyfikacje	 wpływają	
na cechy	zdrowotne	mleka?
Mleko otrzymywane od  krów karmionych 
paszą z dodatkiem alg jest bogatsze w białko, 

ponadto ma lepszy profil lipidowy, jest wzbo-
gacone o  nienasycone kwasy tłuszczowe, 
zmniejszeniu ulega zaś udział nasyconych 
kwasów tłuszczowych. 

Powróćmy	 jeszcze	 do  samego	 konkursu.	
Co  tym	 razem,	 prócz	 I  nagrody,	 uważa	
Pani	za	swój	sukces?
Udział w tego typu przedsięwzięciach to do-
skonała okazja do  zdobycia nowych do-
świadczeń, wymiany wiedzy, czy nawiązania 
kontaktów z  przedstawicielami gospodarki. 
W czasie konferencji spotkałam się również 
z  bardzo pochlebnymi opiniami o  naszym 
Uniwersytecie.

Często	naukowcy	skarżą	się,	że do komer-
cjalizacji	 badań	 zniechęca	 ich	 procedu-
ra	 marketingowa,	 która	 nie	 ukrywajmy	
jest	 zawiła.	 Jakie	 są  Pani	 doświadczenia	
w tym	zakresie?
Niestety zbieżne z  tą  opinią. Myślę, 
że  dobrym rozwiązaniem na  przyszłość 
byłoby prowadzanie specjalnych szkoleń 
z  marketingu dla naukowców. Dla mnie 

bardzo pomocne w tej kwestii okazało się 
szkolenie o  którym wspomniałam wcze-
śniej. Realia dzisiejszego świata są  takie, 
że naukowiec musi posiadać odpowiednie 
narzędzia do  umiejętnego pozyskiwania 
funduszy na swoje badania i wiedzę na te-
mat możliwości ich komercjalizacji. Świat 
wokół nas bardzo szybko się zmienia i je-
śli nie chcemy pozostać w tyle musimy się 
ciągle rozwijać.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

Mgr inż. Emilia Cielecka jest doktorantką 

Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale Tech-

nologii Żywności w Katedrze Biotechnologii 

Żywności. Specjalizuje się w technologii 

pieczywa enzymatycznie modyfikowanego. 

Doktorantka ukończyła już studia doktoranc-

kie i jest na etapie pisania dysertacji. Jest 

uczestniczką wielu konkursów naukowych 

i laureatką tegorocznej edycji konkursu Mało-

polski Inkubator Pomysłowości 2013. 
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Układ pokarmowy ssaków, w  tym człowie-
ka, nie jest w pełni rozwinięty w momencie 
urodzenia. Chociaż dojrzewanie tego narzą-
du może okresowo przebiegać bardzo dyna-
micznie, to generalnie postępuje ono stosun-
kowo wolno. W zależności od gatunku trwa 
przynajmniej kilka pierwszych tygodni, 
a nawet miesięcy życia. Każde przyspieszenie 
tego procesu oznacza lepsze trawienie pokar-
mów oraz mniejszą podatność organizmu 
na choroby układu pokarmowego. W efekcie 
wszelkie metody pozwalające na przyspiesze-
nie rozwoju układu pokarmowego są w sta-
łym centrum zainteresowania hodowców 
zwierząt. Zainteresowanie to jest w szczegól-
ności duże wśród hodowców zwierząt gospo-
darskich, gdyż mocno wiąże się z uzyskiwa-
nym zyskiem ekonomicznym gospodarstwa, 
poprzez wpływ na produkcyjność i zdrowie 
zwierząt. Ważnym punktem zainteresowań 
wielu hodowców, a  przez to  świata nauki, 
są  metody pozwalające na  przyspieszenie 
rozwoju układu pokarmowego cieląt.

UKŁAD POKARMOWY CIELĄT

Rozwój układu pokarmowego cieląt jest 
szczególnie złożony, a  co  za tym idzie nie-
zmiernie ciekawy. Ponadto, w  przypadku 
cieląt ras mlecznych, każde zmniejszenie 
zużycia mleka w  okresie odchowu przekła-
da się na  większą ilość mleka oddawanego 
do  skupu. W  efekcie powszechną praktyką 
jest dążenie do  skracania okresu podawa-
nia cielętom mleka lub też stosowania jego 
tańszych zamienników, tj. preparatów mle-
kozastępczych. Trend ten jest szczególnie 
widoczny obecnie, gdy ceny za mleko w sku-
pie są  stosunkowo wysokie. Efektywność 

tych obu metod „oszczędzania mleka” zależy 
przede wszystkim od szybkiego rozwinięcia 
układu pokarmowego cieląt.

Chociaż są  przeżuwaczami, cielęta ro-
dzą się z  nierozwiniętymi przedżołądkami, 
tj. odcinkiem układu pokarmowego, który 
u zwierząt dorosłych jest głównym miejscem 
trawienia pokarmów stałych. Do  momentu 
rozwinięcia przedżołądków, a  w  szczegól-
ności żwacza, najważniejszym miejscem 
przebiegu procesów trawiennych u  cieląt 
jest jelito cienkie, a  źródłem składników 
pokarmowych mleko matki. Wyzwaniem, 
które musi podjąć hodowca jest więc znacz-
ne powiększenie objętości przedżołądków 
oraz pobudzenie rozwoju ich funkcji, tj. 
mechanizmów wchłaniania składników 
pokarmowych oraz funkcji motorycznej 

(perystaltyki) tego narządu. W  momencie 
zaprzestania podawania mleka pojemność 
przedżołądków powinna umożliwiać po-
bieranie odpowiednio dużych dla pokrycia 
potrzeb pokarmowych cielęcia ilości pokar-
mów stałych, a rozwój funkcjonalny – efek-
tywne trawienie i  wchłanianie składników 
pobieranych pasz.

ŻYWIENIE A ROZWÓJ PRZEDŻOŁĄDKÓW

Największy wpływ na  rozwój układu po-
karmowego cieląt mają czynniki żywienio-
we. Spośród nich najważniejszym, który 
pobudza rozwój przedżołądków jest pobie-
ranie pokarmów stałych, a  przede wszyst-
kim pokarmów bogatych w  węglowodany 
niestrukturalne, tj. skrobię i  cukry proste. 

Badania nad przyspieszeniem rozwoju układu 
pokarmowego cieląt

Jednym z ważnych celów odchowu cieląt jest szybkie zaprzestanie podawania mleka i odchów 
wyłącznie w oparciu o stałe źródła pokarmów. Taki system żywienia cieląt wymaga szybkiego 
rozwinięcia układu pokarmowego.
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Po  pobraniu węglowodany niestrukturalne 
są  fermentowane w  żwaczu przez symbio-
tyczną mikroflorę głównie do kwasu propio-
nowego i masłowego. Kwasy te, a zwłaszcza 
kwas masłowy, stymulują proliferację komó-
rek nabłonka żwacza, a  tym samym wzrost 
brodawek żwaczowych, struktur na  po-
wierzchni których ma miejsce wchłanianie 
składników pokarmowych z przedżołądków 
do  krwioobiegu. Wydatne przyspieszenie 
rozwoju przedżołądków cieląt można więc 
uzyskać podając cielętom pasze stałe boga-
te w  węglowodany niestrukturalne (ziarna 
zbóż). Co  więcej, dla zachęcenia zwierząt 
do pobierania pasz stałych zaleca się zmniej-
szenie ilości podawanego mleka, co  zachę-
ca zwierzęta do  poszukiwania innych niż 
mleko źródeł pokarmu. Postępowanie takie 
pozwala na  uzyskanie wydatnego rozwo-
ju przedżołądków i  chętnego pobierania 
stałego źródła pokarmu przez cielęta już 
w pierwszych tygodniach życia oraz zaprze-
stanie podawania mleka nawet w 4 tygodniu 
po urodzeniu. Dla porównania, w tradycyj-
nie stosowanych systemach żywienia cieląt 
odsadzenie od mleka ma miejsce na ogół nie 
wcześniej niż w 8-12 tygodniu życia.

NAUKA W SŁUŻBIE PRAKTYCE

Ze względu na duże znaczenie ekonomicz-
ne wieku odsadzenia cieląt od mleka, świat 
nauki podejmuje próby poszukiwania me-
tod, które pozwoliłyby na  jeszcze szybszy 
i  wydatniejszy rozwój układu pokarmo-
wego cieląt. Jedną z  nich, zaproponowa-
ną przez pracowników Katedry Żywienia 
Zwierząt i  Paszoznawstwa Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie we współpracy 
z  Katedrą Nauk Fizjologicznych Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, jest 
dodatek maślanu sodu do paszy.

Jak wspomniano, kawas masłowy jest 
ważnym stymulatorem rozwoju nabłon-
ka przedżołądków. Niestety, ze  względu 
na  małą stabilność tego związku oraz bar-
dzo nieprzyjemny zapach, jego bezpo-
średni dodatek do  paszy nie jest możliwy. 
Wzrost stężenia kwasu masłowego w  treści 

przewodu pokarmowego można jednakże 
uzyskać poprzez stosowanie dodatku jego 
soli sodowej do  paszy, tj. maślanu sodu, 
związku o dużej stabilności oraz mniej nie-
przyjemnym zapachu od kwasu masłowego. 
Stabilność maślanu sodu w  paszy, a  także 
efektywność jego oddziaływania na  rozwój 
układu pokarmowego, może być dodatkowo 
zwiększona poprzez zastosowanie techniki 
mikrootoczkowania związku aktywnego. 
Podawany w  postaci mikrootoczkowa-
nej maślan sodu jest stopniowo uwalniany 
w przewodzie pokarmowym. Ponadto, dzię-
ki zastosowaniu matrycy trójglicerydowej 
o odpowiednim składzie, maślan sodu może 
być uwalniany w konkretnym odcinku ukła-
du pokarmowego.

BADANIA PROWADZONE W UNIWERSYTECIE 

ROLNICZYM

Badania prowadzone w  Katedrze Żywie-
nia Zwierząt i  Paszoznawstwa Uniwersy-
tetu Rolniczego, pod kierunkiem prof.	dr.	
hab.	inż.	Zygmunta	Macieja	Kowalskie-
go, wykazały zasadność podawania maśla-
nu sodu cielętom nie tylko w paszy stałej, 
ale także w  preparacie mlekozastępczym. 
Podawanie cielętom tańszych od  mleka 
preparatów mlekozastępczych jest obecnie 

bardzo powszechną praktyką. Niestety, 
preparaty mlekozastępcze praktycznie nie 
zawierają składników biologicznie aktyw-
nych, w  które bogate jest mleko krowie, 
a  których pobranie w  pierwszych dniach 
życia odgrywa duże znaczenie dla prawi-
dłowego rozwoju układu pokarmowego. 
Dodatek maślanu sodu do preparatu mle-
kozastępczego pozwala na  przynajmniej 
częściową rekompensatę braku w jego skła-
dzie związków biologicznie aktywnych. 
Badania prowadzone z  wykorzystaniem 
mikroskopii konfokalnej oraz zaawanso-
wanych technik biologii molekularnej wy-
kazały, iż dodatek maślanu sodu do paszy 
dla cieląt stymuluje proliferację komórek 
nabłonka przewodu pokarmowego, jedno-
cześnie zmniejszając ilość komórek ulega-
jących programowanej śmierci (apoptozie), 
a także stymuluję ekspresję niektórych ge-
nów odpowiedzialnych za rozwój układu 
pokarmowego. Końcowym efektem sto-
sowania maślanu sodu w paszy był szybszy 
rozwój układu pokarmowego cieląt.

Opracowanie: dr Paweł Górka 
dr Jadwiga Flaga 

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski 
Katedra Żywienia Zwierząt 

i Paszoznawstwa

Dodatek maślanu sodu do paszy dla cieląt stymuluje rozwój brodawek żwaczowych
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Współpraca oraz wymiana doświadczeń 
między przedstawicielami Uczelni, samorzą-
du i  kluczowych dla gospodarki firm, były 
wiodącymi tematami drugiego posiedzenia 
Konwentu Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. W spotkaniu, które odbyło się 9 lipca 
2013 roku na  Wydziale Leśnym, uczestni-
czyły władze rektorskie i  dziekańskie Uni-
wersytetu. Wszyscy byli zgodni, że Uczelnia 
chcąc się dynamicznie rozwijać, powinna na-
wiązywać kontakty z gospodarką. Aplikacja 
wiedzy do praktyki jest zadaniem, które stoi 
przed uczelniami wyższymi. Wprowadzane 
na  rynek innowacje mają wpływać na  roz-
wój ekonomiczny, społeczny i  techniczny. 
– Uczelnia podpisała 14 umów ramowych 
o  współpracy, 5 umów o  świadczenie usług 

badawczych oraz 5 porozumień. Najwięcej, 
bo 12 umów, podpisano w województwie ma-
łopolskim – zaznaczył prof.	dr	hab.	inż.	Ja-
nusz	Żmija.

WSPÓŁPRACA SFERY NAUKI I BIZNESU 

POWINNA PRZEBIEGAĆ WIELOTOROWO

Działające w strukturach Uniwersytetu Rol-
niczego Centrum Transferu Technologii, 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
oraz Centrum Innowacji (Spółka celowa), 
mają za zadanie wspieranie przedsiębior-
czości, komercjalizację badań naukowych 
oraz aktywizację pracowników, studentów 
i absolwentów. Współpraca sfery nauki i biz-
nesu powinna przebiegać wielotorowo, m.in. 

poprzez odbywanie staży pracowników na-
ukowych w  przedsiębiorstwach i  pracowni-
ków przedsiębiorstw w  jednostkach nauko-
wych, ale także poprzez udział pracowników 
naukowych w  organizacjach doradczych 
firm, a przedsiębiorców w tworzeniu progra-
mów nauczania. 

Zebrani zauważyli także, że  sektor 
gospodarki żywnościowej wymaga re-
form i  z  tego powodu eksperci z  Uniwer-
sytetu Rolniczego powinni brać czynny 
udział w  tworzeniu strategii rozwoju 
województw. Skróceniu musi ulec rów-
nież łańcuch produkcyjny żywności. 
Potrzebna jest nowelizacja przepisów 
dotyczących produkcji i  sprzedaży bezpo-
średniej produktów rolnych wytwarzanych 

Drugie posiedzenie Konwentu Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 9 lipca 2013 r.

Wystąpienie Wojciecha Kozaka – wicemarszałka województwa małopolskiego, po jego prawej stronie JM Rektor prof. dr hab. inż Włodzimierz Sady
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w  gospodarstwach. Byłaby to  szansa roz-
woju drobnych gospodarstw, zwłaszcza, 
że  około 96 proc. gospodarstw w  Mało-
polsce ma powierzchnię do 10 ha. Bariery 
w sprzedaży niewielkich ilości produktów 
wpływają na zmniejszenie konkurencyjno-
ści żywności i  utrudniają budowę marki 
polskiej, zdrowej żywności na arenie mię-
dzynarodowej. Potrzeba, zatem wspólnych 
działań Uczelni i przedsiębiorców, a także 
rozszerzenie działań marketingowych pro-
mujących polską żywność. W  najbliższej 
perspektywie gospodarstwa rolne powin-
ny stać się rentowne i przynosić zyski. Na-
leży również zwiększyć nacisk na sanitację 
terenów niezurbanizowanych.

KOMISJA KONWENTU DS. WSPÓŁPRACY 

Z GOSPODARKĄ

Podczas posiedzenia, w  miejsce Jerzego 
Marciniaka, powołany został nowy czło-
nek Konwentu – Paweł	 Jarczewski, prezes 
Zarządu Grupy Azoty Tarnów S.A. Ukon-
stytuowana została również stała Komisja 
Konwentu ds. Współpracy z  Gospodarką 
w  skład, której weszło 12 członków. Pełną 
listę prezentujemy w  ramce. – Cieszę się, 

że  powołany Konwent stał się forum wymia-
ny myśli przedstawicieli samorządu, przed-
siębiorstw i  naszej Uczelni – zaznaczył JM 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie,	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Włodzimierz	
Sady – Dzisiejsza dyskusja poruszała także 
tematykę drobnych gospodarstw rolnych, cze-
mu poświęcona była międzynarodowa kon-
ferencja „Problemy społeczne i  ekonomiczne 
drobnych gospodarstw rolnych  w  Europie”, 

zorganizowana już po  raz trzeci w  naszej 
Uczelni – podkreślił Rektor.

Następne posiedzenie Konwentu po-
święcone będzie poziomowi i  kierunkom 
kształcenia w  Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie.

Opracowanie: 
mgr inż. Izabella Majewska

rzecznik prasowy UR 

Komisja Konwentu ds. Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobizne-

sie UR w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w latach 

2005-2012 – przewodniczący Komisji

Dorota Niedziela – poseł na Sejm RP 

Paweł Ptasznik – dyrektor Zarządzający Makroregionem Południowym Bankowości Korporacyj-

nej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie

Zbigniew Klimowicz – założyciel i prezes Grupy Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o.

Antoni Rączka – dyrektor firmy Konspol

Jan Waga – przewodniczący Rady Nadzorczej AKJ Capital S.A.

Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego 

Bogusław Berka – prezes Zarządu, dyrektor Rolniczej Spółki Prawa Handlowego w Raciborzu

Krzysztof Piotr Mościcki – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Zdzisław Kulpa – dyrektor Zakładów Drobiarskich Cedrob S.A. w Niepołomicach

Krzysztof Grzegorzek – założyciel i prezes EXPOL Sp. z o.o.

Zbigniew Bodzioch – prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiji
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Organizacja CIGR (International Com-
mission of Agricultural and Biosystems En-
gineering) została utworzona w  1930 roku 
w  Belgii (pierwotna nazwa: Commission 
Internationale du Gènie Rural). Powołanie 
Międzynarodowej Organizacji Inżynierii 
Rolniczej (i  Biosystemowej od  2008 roku) 
wynikało m.in. z potrzeby upowszechniania 
naukowej wiedzy w projektowaniu maszyn 
rolniczych, budownictwie oraz organizacji 

pracy na  wsi. Obserwacje ówczesnego roz-
woju przemysłu, wynikające z  zastoso-
wań naukowych metod i  wyników badań 
w  praktyce, skłaniały założycieli organiza-
cji do wykorzystania tych doświadczeń tak-
że w rolnictwie. Współpraca z Międzynaro-
dową Organizacją Pracy (ILO) w Genewie 
znalazła się w  deklaracji założycielskiej, 
aby podkreślić związek inżynierii rolniczej 
z wiedzą inżynierską w ogóle.

Współczesna, ogólna definicja inży-
nierii rolniczej określa tę  dziedzinę wie-
dzy, jako „zastosowanie naukowych reguł 
do  optymalnego wykorzystania ziemi 
uprawnej maszyn, obiektów budowlanych, 
procesów technologicznych i  systemów 
produkcyjnych dla potrzeb człowieka” 
(ang. Agricultural engineering has been 
applying scientific principles for the opti-
mal conversion of natural resources into 

Spotkanie CIGR – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Inżynierów Rolnictwa 
Praga, 3-4 września 2013 r.

Od lewej: prof. Adolf Rybka (gospodarz spotkania, Czechy), prof. Mikio Umeda (Japonia), prof. Fedro Zazueta (USA), prof. Toshinori Kimura 
(Japonia), prof. Tadeusz Juliszewski (Polska), prof. Da-Wen Sun (Irlandia)
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agricultural land, machinery, structure, 
processes and systems for the benefit of man 
– CIGR Handbook of Agricultural engi-
neering). Warto zwrócić uwagę, że  nasze, 
krajowe rozumienie określenia „inżynieria 
rolnicza” odbiega od rozumienia tego okre-
ślenia w  świecie. W  Polsce, stereotypowo, 
utożsamia się inżynierię rolniczą z  tym 
co  przed laty nazywaliśmy „mechaniza-
cją rolnictwa” lub „techniką rolniczą i  le-
śną”. Nota bene jeszcze w  latach 50. i  60. 
XX wieku określenie „inżynieria rolnicza” 
obejmowało w Polsce zakres wiedzy utożsa-
miany z melioracją i geodezją. Wciąż trwają 
dyskusje - w kraju i za granicą – jaka nazwa 
mogłaby zastąpić i lepiej oddawać treść i za-
kres „inżynierii rolniczej. „Inżynieria bio-
systemów, „agromechatronika”, „bioinży-
nieria” są wymieniane pośród kilku innych, 
jako odpowiednie dla nazwania tego obsza-
ru wiedzy naukowej i kierunku studiów.

Nazwy technicznych sekcji CIGR wy-
rażają dość dobrze zakres działalności tej 
organizacji:
I. Inżynieria lądowa i wodna (Land and 

Water Engineering),
II. Budownictwo inwentarskie, wy-

posażenie techniczne i  środowisko 
(Farm Buildings, Structures and 
Environment),

III. Inżynieria produkcji roślinnej 
(Equipment Engineering for Plants),

IV. Energetyka Rolnicza (Energy in 
Agriculture),

V. Zarządzanie, ergonomia i  inżynieria 
systemów (Management, Ergonomics 
and Systems Engineering),

VI. Technologie przetwórstwa surow-
cowego i  inżynieria procesowa 
(Post- harvest Technology and Process 
Engineering),

VII. Systemy Informacyjne (Information 
Systems).
Podręczniki CIGR, o  tytułach zbli-

żonych do  nazw technicznych sekcji, 
są  dostępne w  Internecie (www.cigr.org) 
i  prezentują podstawowy zakres wiedzy 
inżynieryjnej, jaka przekazywana jest 
studentom.

Statutowe obowiązki CIGR 
są następujące:
•	 wszechstronne	wspieranie	wszystkich	

przedsięwzięć w  zakresie inżynierii 
rolniczej,

•	 promocja	 osiągnięć	 i  aktywności	 na-
rodowych stowarzyszeń inżynierii 
rolniczej,

•	 ułatwianie	 wymiany	 doświad-
czeń pomiędzy specjalistami w  tej 
dyscyplinie,

•	 promocja	 osiągnięć	 naukowych	
i  technologicznych w  różnych obsza-
rach inżynierii rolniczej,

•	 wspieranie	 i  koordynowanie	 badań	
w dyscyplinie inżynieria rolnicza,

•	 rozwój	 i  standaryzacja	 kanonów	
kształcenia oraz upowszechnianie 
informacji,

•	 organizowanie	 regularnych	 spotkań	
przedstawicieli tej dyscypliny (kon-
gresy, konferencje, sympozja, semina-
ria, warsztaty),

•	 prowadzenie	dokumentacji	i publiko-
wanie wyników badań naukowych dla 
fachowców w  dyscyplinie inżynieria 
rolnicza.

Pod auspicjami CIGR powoływane 
są międzynarodowe grupy robocze do roz-
wiązywania aktualnych problemów na-
ukowych i praktycznych. Przykładowe na-
zwy zespołów badawczych przedstawiają 
problematykę badawczą, jaką się zajmują:
I. Produkcja zwierzęca w  gorącym mi-

kroklimacie (Animal Housing in Hot 
Climate Working Group Chair),

II. Gospodarka wodna i  systemy infor-
macyjne (Water Management &Infor-
mation Systems Working Group),

III. Koordynacja programów studiów 
w  zakresie inżynierii rolniczej (Ag-
ricultural Engineering University 
Curricula Harmonization Working 
Group),

IV. Analiza obrazu w  procesach produk-
cji i  przetwórstwa rolniczego (Image 
Analysis for Agricultural Processes and 
Products Working Group),

V. Bezpieczeństwo żywności (Food Safe-
ty Working Group).
Główne nurty inżynierii rolniczej 

obejmują dziś na  świecie takie dziedzi-
ny jak: gospodarka wodna, zastosowanie 
technologii informacyjnych, produkcja 
i  przetwarzanie biomasy jako surowca 
biopaliwowego, energooszczędne bu-
downictwo inwentarskie i  szklarniowe, 
zrównoważone (sustainable) technologie 
produkcji surowców biologicznych (ro-
ślinnych i zwierzęcych) do żywnościowego 
i nieżywnościowego przetwarzania. 

Ogólnoświatowe spotkania przedsta-
wicieli krajowych organizacji inżynierii 
rolniczej odbywają się co  4 lata – w  2010 
roku odbył się XVII Kongres w  Quèbec 
(Kanada), w 2014 roku miejscem Kongre-
su będzie Pekin.

Przygotowania do  Kongresu CIGR 
w  Chinach, a  także dyskusja o  czasopi-
śmie internetowym (CIGR Journal, www.
cigr.org), standardach nauczania, działal-
ności grup roboczych, przygotowaniach 
do  opracowania tzw. e-book (podstawowe 
kursy inżynierii rolniczej do  e-learningu), 
dominowały w obradach Prezydium CIGR 
(którego uczestników prezentuję na  zdję-
ciu) i Egzekutywy CIGR (Executive Board 
Meeting) w jakich uczestniczyłem w Pradze 
(Czechy) we wrześniu bieżącego roku. My, 
inżynierowie rolnictwa, mamy dziś prze-
świadczenie o potrzebie wykorzystania nie-
zwykle obszernej wiedzy biologicznej, tech-
nicznej i  organizacyjnej do  produkcji nie 
tylko żywności, lecz także do wytwarzania 
surowców biologicznych stosowanych w bu-
downictwie (drewno), farmacji i  kosmeto-
logii (zioła), przemyśle odzieżowym (włók-
na roślinne, wełna), energetyce (biopaliwa) 
i  innych dziedzinach produkcji przemysło-
wej. Dodajmy, że chodzi tu o produkcję su-
rowcową prowadzoną w sposób zrównowa-
żony, ale także zapewniającą odpowiednie 
dochody producentów (rolników).

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

prezydent CIGR
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W  Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie odbyła się XLI Se-
sja Naukowa Komitetu Nauk o  Żywności 
Polskiej Akademii Nauk pod nazwą „Inno-
wacyjność w  nauce o  żywności i  żywieniu”. 
Organizatorami konferencji byli: Komitet 
Nauk o  Żywności PAN, Wydział Techno-
logii Żywności Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie oraz Polskie Towarzystwo 
Technologów Żywności O/Małopolski. 

Celem tej konferencji było stworzenie 
forum do  prezentacji najnowszych prac 
oraz osiągnięć naukowych i  technologicz-
nych w  dziedzinie technologii żywności 
i żywienia człowieka, jak również wymiana 
poglądów oraz doświadczeń pracowników 
jednostek naukowych i  przedstawicieli 
przemysłu spożywczego.

Uczestniczyło w  niej 210 osób z  wielu 
ośrodków naukowych z  terenu całej Pol-
ski, najliczniej reprezentowane były: Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  War-
szawie i  Uniwersytet Rolniczy w  Krako-
wie, jak również Uniwersytet Przyrodniczy 
w  Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań 
Żywności PAN w  Olsztynie, Instytut Bio-
technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Techniczny w Szczecinie oraz Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

DYSKUSJA NAUKOWA I HONOROWE ODZNAKI

W  imieniu Komitetu Organizacyjnego 
wszystkich uczestników Sesji powitała 
prof.	 dr	 hab.	 Teresa	 Fortuna – dziekan 
Wydziału Technologii Żywności i  przed-
stawiła zaproszonych Gości. Konferencję 

uroczyście otworzył JM Rektor Uniwer-
sytetu	 Rolniczego	 w  Krakowie	 prof.	 dr	
hab.	inż.	Włodzimierz	Sady, który życzył 
wszystkim owocnych obrad. Następnie głos 
zabrał prof.	dr	hab.	Andrzej	Lenart – prze-
wodniczący Komitetu Nauk o  Żywności 
PAN witając uczestników XLI Sesji. Z ko-
lei prof.	dr	hab.	Edward	Pospiech – prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Technologów Żywności wręczył Odzna-
kę Honorowego Członka PTTŻ prof.	 dr.	
hab.	 Januszowi	Czapskiemu z  Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Złote 
Odznaki PTTŻ prof.	 dr.	 hab.	Henryko-
wi Kostyrze z  Instytutu Rozrodu Zwie-
rząt i  Badań Żywności PAN w  Olsztynie 
i  dr	 Ewie	 Ślawskiej	 – sekretarz Redakcji 
czasopisma Żywność. Nauka. Technologia. 
Jakość. Następnie do  uczestników konfe-
rencji słowa przywitania skierował prof.	dr	
dr	h.c.	multi	Antoni	Rutkowski członek 

rzeczywisty PAN i założyciel Polskiego To-
warzystwa Technologów Żywności.

Pierwsza część konferencji rozpoczęła 
się od  sesji plenarnej, której przewodniczy-
li prof.	 dr	 hab.	 Zdzisław	 Targoński oraz 
prof.	 dr	 hab.	 Erwin	 Wąsowicz. Wykład 
plenarny Sztuczna inteligencja wygłosił, 
w  sposób niezwykle interesujący, prof.	 dr	
hab.	 Ryszard	 Tadeusiewicz z  Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Następnie 
prof.	dr	hab.	Józef	Korczak z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w  Poznaniu przedstawił 
bardzo ciekawy referat Innowacyjna linia 
produktów spożywczych o zaprogramowanych 
właściwościach prozdrowotnych. Po  sesji ple-
narnej odbyły się obrady referatowe w dwóch 
równoległych sekcjach, których tematami 
przewodnimi były Nowoczesne techniki 
i  technologie w  przetwórstwie i  utrwalaniu 
żywności oraz Żywność fermentowana i napo-
je. W ramach tych sekcji wygłoszono łącznie 

XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN 
„Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”
Kraków, 2-3 lipca 2013 r.

Otwarcia sesji naukowej dokonał JM Rektor prof. dr hab. inż Włodzimierz Sady
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23 referaty, w  których poruszono wiele zaj-
mujących zagadnień i aspektów związanych 
z technologią żywności. Zakończeniem każ-
dej z sekcji była otwarta dyskusja nad poru-
szanymi tematami.

Zwieńczeniem pierwszego dnia kon-
ferencji była uroczysta kolacja odbywająca 
się w  Centrum Konferencyjno-Bankieto-
wym Preston Centre przy Rynku Głównym 
w  Krakowie. Niewątpliwą atrakcją niniej-
szego spotkania był niezapomniany koncert 
Zbigniewa	Wodeckiego.

214 KOMUNIKATÓW NAUKOWYCH

W drugim dniu konferencji, 3 lipca 2013 r., 
sesja plenarna, otwarta przez prof.	 dr.	
hab.	Mariusza	Piskułę oraz prof.	dr.	hab.	
Władysława	Migdała, zaczęła się od  wy-
głoszonego przez prof.	dr.	hab.	Wiesława	
Kopcia z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu referatu Innowacyjne technolo-
gie w  przetwórstwie jaj. Treść niniejszego 
wykładu doskonale wpisała się w tematykę 
sesji, a  Autor przedstawił wykorzystywa-
ne obecnie w  przemyśle jajczarskim me-
tody i  technologie służące pozyskiwaniu 
cennych składników treści jaj i  produkcji 
innowacyjnych produktów znajdujących 

zastosowanie m.in. w segmencie suplemen-
tów diety. Następnie uczestnicy konferencji 
wysłuchali referatu prof.	 dr.	 hab.	 Miro-
sława	Grzesika, zatytułowanego Rola hy-
drokoloidów nieskrobiowych w  kształtowa-
niu właściwości mechanicznych żywności. 
W kolejnej części sesji odbyły się sekcje re-
feratowe. W ramach pierwszej z nich na te-
mat Nowych trendów w żywieniu człowieka 
wygłoszonych zostało siedem wykładów, 
natomiast w  drugiej sekcji Bezpieczeństwo 
i  jakość żywności i  żywienia swoje referaty 
przedstawiło ośmiu prelegentów. 

Zarówno w  pierwszym, jak i  w  dru-
gim dniu konferencji miały miejsce sesje 
posterowe, w  ramach których uczestnicy 
sesji zaprezentowali łącznie 214 komuni-
katów naukowych.

Dopełnieniem konferencji był przepro-
wadzony 3 lipca panel dyskusyjny Innowa-
cyjność a  jakość żywności, który prowadzili 
prof.	 dr	 hab.	 Barbara	Baraniak, prof.	 dr	
hab.	 Włodzimierz	 Bednarski, prof.	 dr	
hab.	Grażyna	Jaworska oraz prof.	dr	hab.	
Tadeusz Tuszyński. W dyskusji brali udział 
uczestnicy i  zaproszeni goście, a  była ona 
okazją do  wymiany poglądów związanych 
z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz 
innowacyjnością.

XLI Sesję Naukową KNoŻ PAN 
podsumowała i  uroczyście zakończyła 
prof.	dr	hab.	Teresa	Fortuna – przewod-
nicząca Komitetu Organizacyjnego Sesji 
i  dziekan Wydziału Technologii Żywno-
ści UR w Krakowie.

Słowa podziękowania w  imieniu prze-
wodniczącego Komitetu Nauk o  Żywności 
PAN dla Organizatorów Sesji przekazała 
prof.	dr	hab.	Dorota	Witrowa-Rajchert.

Opracowanie:
prof. dr hab. Teresa Fortuna

dr inż. Dorota Gałkowska

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-

wania dla Władz Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie za pomoc w organizacji konfe-

rencji, w tym za umożliwienie uczestnikom 

Sesji zwiedzania Muzeum Gleb w Centrum 

Edukacji Gleboznawczej. Organizatorzy 

kierują również podziękowania dla nastę-

pujących firm: Bahlsen Polska Sp. z o.o., 

BIOCORP Polska Sp. z o.o., Grupa Maspex 

Wadowice, Konspol Holding Sp. z o.o., Regis 

Sp. z o.o., VITAKO Sp. z o.o. oraz WESSLING 

Polska Sp. z o.o. za sponsorowanie niniejszej 

konferencji.

Goście z wielką uwagą słuchali referatów naukowych
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Wprowadzanie do  polskiego rolnictwa 
wyrobów włóknistych podlegających de-
gradacji w  środowisku naturalnym jest 
realizowane od  2007  r. w  konsorcjum 
utworzonym przez Polską Platformę Prze-
mysłu Tekstylnego w  ramach projektu 
Biodegradowalne wyroby włókniste – BIO-
GRATEX. Konferencja, która odbyła się 
w  naszej Uczelni była podsumowaniem 
wyników zadań związanych z  wytworze-
niem i  zastosowaniem włóknin w uprawie 
roślin ogrodniczych. Wzięli w  niej udział 
oprócz wykonawców projektu przedstawi-
ciele firm produkujących materiały poli-
merowe, zaopatrujących rynek ogrodniczy, 
a także zainteresowani producenci warzyw 
i  owoców. Konferencję zaszczycili swą 
obecnością JM	Rektor	prof.	dr	hab.	 inż.	
Włodzimierz	Sady oraz dziekani Wydzia-
łu Ogrodniczego – prof.	dr	hab.	inż.	Sta-
nisław	Mazur i Rolniczo-Ekonomicznego 
– prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Lepiarczyk.

W  wystąpieniu koordynatora pro-
jektu prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Izabeli	 Kru-
cińskiej (Politechnika Łódzka) zostały 
zaakcentowane podjęte próby opracowa-
nia technologii wytwarzania polimerów 
z  surowców odnawialnych dla potrzeb 
rolnictwa. Uwzględnione w  badaniach 
włókniny są  wykonywane na  bazie kwa-
su polimlekowego (PLA) i  polipropy-
lenu modyfikowanego fotodegradan-
tem. Polimery te  ulegają degradacji pod 
wpływem enzymatycznej hydrolizy, 
promieniowania słonecznego, tlenu oraz 
działania mikroorganizmów do  CO2, 
wody i  substancji organicznej, a  po  za-
kończeniu uprawy powinny być wprowa-
dzone do gleby lub kompostowane.

„Biodegradowalne wyroby włókniste dla 
rolnictwa” – osiągnięcia projektu BIOGRATEX
Kraków, 4-5 lipca 2013 r.

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Referat wytwórców włóknin wygłoszony 
przez dr.	 inż.	Konrada	Sulaka z  Instytu-
tu Biopolimerów i  Włókien Chemicznych 
(IBWCH) przedstawił etapy powstawania 
i  udoskonalania włóknin dla praktycz-
nych zastosowań w  rolnictwie. Rozpoczę-
te w  2010  r. badania nad potencjalnymi 
możliwościami zastosowania włóknin wy-
konywanych techniką spunbonded były 
kontynuowane w  kierunku udoskonalenia 
właściwości fizycznych, głównie trwałości, 
masy powierzchniowej oraz wybarwienia. 
Po  wykonanych w  2010  r. w  warunkach 
polowych testach na  roślinach ogórków 
w  2011  r. przeprowadzono ścisłe doświad-
czenia z kilkoma wybranymi gatunkami ro-
ślin warzywnych: ogórkami, pomidorami, 
sałatą, porami i  malinami. W  2012  r. za-
stosowane zostały już ulepszone prototypy 

włóknin do  ściółkowania i  osłaniania bez-
pośredniego na  bazie polilaktydu (nie-
kurczliwe) i  polipropylenu z  dodatkiem 
fotodegradanta 0,02 proc. (poprzednio 0,1 
proc.). Nowatorski charakter mają także 
doniczki do produkcji rozsad, wykonywane 
z kilku rodzajów biopolimerów. Ich powsta-
wanie, właściwości fizyczne i  zastosowanie 
omówiła mgr	 inż.	 Małgorzata	 Lichocik 
z IBWCH w Łodzi.

W  poszczególnych doświadczeniach 
(przedstawionych przez autorów) uzyska-
no szereg wyników pozwalających oce-
nić zalety i  wady włóknin wykonanych 
ze  zmodyfikowanych polimerów biodegra-
dowalnych PLA i  fotodegradowalnych PP 
w  porównaniu do  standardowej włókniny 
PP Agro. Najdłużej spośród osłon były 
użytkowane ściółki i w ocenie ich trwałości 
można stwierdzić, że włókniny PP z fotode-
gradantem ulegają rozpadowi już na  polu. 

Uczestnicy konferencji oglądają ściółki biodegradowalne
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Większą trwałość wykazywały zmodyfiko-
wane włókniny z PLA, które nie reagowały 
kurczeniem się pod wpływem promieni sło-
necznych i wysokiej temperatury. Po upra-
wie pomidorów, która trwała 4,5 miesiąca 
włókniny uległy dużej fragmentacji i  jesie-
nią zostały przyorane.

Rośliny osłaniane włókninami 
na  płask – sałata i  ogórek reagowały 
wyraźnie szybszym wzrostem i  znacznie 
większym plonem. Dla obu gatunków 
wpływ na  podobnym poziomie wykazały 
włókniny z PLA 20 g/m2 i standardowa PP 
Agro 20 g/m2. Nie wykazano istotnych róż-
nic pomiędzy stosowanymi osłonami pod 
względem analizowanych składników che-
micznych u  ogórków. W  przypadku sałaty 
liście roślin osłanianych zawierały więcej 
suchej masy i cukrów.

Dużą szansę szerokiego zastosowania 
w praktyce mają ściółki z biodegradowalne-
go PLA i  fotodegradowalnego PP o  barwie 
czarnej i  masie powierzchniowej 50 g/m2. 
Mają one bardzo podobne parametry fizycz-
ne do włóknin standardowych PP Agro i ich 
efektywność zastosowania jak wykazano 
jest także zbliżona. Obecnie są  stosowane 
w  uprawie truskawki i  cukinii w  gospodar-
stwach w Sulechowie i Glewcu koło Krako-
wa. Obiecujące wyniki uzyskano także przy 
zastosowaniu doniczek dla rozsady warzyw, 
sadzonek truskawek i  malin. W  tych do-
świadczeniach wykorzystano oprócz PLA 
także włókninę Bionolle, która degraduje 
w  czasie kilku tygodni. Liczne zapytania 
w czasie konferencji i zainteresowanie włók-
ninami świadczą o rosnącej potrzebie produ-
centów i  działkowców włączenia do  upraw 
ogrodniczych nowych produktów przyja-
znych dla środowiska.

Z WIZYTĄ W MYDLNIKACH I BRZEZNEJ

W  drugiej części sesji uczestnicy przenie-
śli się na  pole Warzywniczej Stacji Do-
świadczalnej w  Mydlnikach, gdzie zostały 
zaprezentowane doświadczenia ze  ściółko-
waniem gleby w polu i w tunelach foliowych. 
Pod folią rośliny papryki i pomidorów były 

także prowadzone przy sznurkach wyko-
nanych z  PLA. Z  dużym zainteresowaniem 
spotkało się kompostowanie włóknin zdej-
mowanych z  pola po  ich wykorzystaniu. 
Przebywają one w  różnych środowiskach: 
glebie z  pola i  glebie z  dodatkiem prepara-
tów przyspieszających degradację oraz kom-
poście miejskim. Zostały też wprowadzone 
do  kompostowania materiały organiczne 
bogate w mikroorganizmy – oborniki, kom-
posty oraz efektywne mikroorganizmy.

Drugi dzień konferencji zaczął się od wi-
zyty w  Sadowniczej Stacji Doświadczalnej 

w Brzeznej koło Nowego Sącza. W tym miej-
scu jest prowadzone doświadczenie ze ściół-
kowaniem malin w polu i tunelu foliowym, 
którego wyniki zaprezentowała dr	inż.	Ka-
tarzyna	Król-Dyrek, podkreślając przydat-
ność włókniny z  PLA i  PP z  fotodegradan-
tem. Uczestnicy mogli się o  tym przekonać 
oglądając trzyletnią plantację malin prowa-
dzoną na  ściółkach w  pierwszym i  drugim 
roku zastosowania.

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

prof. dr hab. inż. Andrzej Libik

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji BIOGRATEX

Sesję referatową prowadził prof. dr hab. Andrzej Libik. Od prawej: J.M. Rektor prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Sady, prof. dr hab. Izabela Krucińska – lider projektu, dr hab. Piotr Siwek, 
prof. UR – pełnomocnik UR w projekcie
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Organizacja naukowa The European Acade-
my of Land Use and Development (EALD), 
z  siedzibą w  Lucernie w  Szwajcarii, organi-
zuje co  roku naukowe sympozja z  zakresu 
szeroko pojętej problematyki gospodarki 
gruntami w różnych krajach Europy. W bie-
żącym roku sympozjum zatytułowane New 
Challenges for Land Policies in Urban and 
Regional Development odbyło się w Tech-
nicznym Uniwersytecie w Dreźnie. W czasie 
konferencji wygłoszono 26 referatów, w tym 
dwa referaty przygotowane przez pracowni-
ków Wydziału Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji – Katedry Gospodarki Przestrzennej 
i Architektury Krajobrazu.

NOWI CZŁONKOWIE AKADEMII

Podczas tego sympozjum w  poczet człon-
ków Akademii przyjęto dwóch pracow-
ników naukowych z  Universität der 

EALD – European Academy 
of Land Use and Development 
Drezno, 5-7 września 2013 r.

Bundeswehr München (Niemcy) oraz Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.

Co  dwa lata z  inicjatywy European 
Academy of Land Use and Development 
wydawana jest przez ETH Zürich i SPRIN-
GER międzynarodowa publikacja naukowa 
zawierająca artykuły wygłaszane na  sympo-
zjum, które uzyskały pozytywne recenzje.

KRAKÓW ZAPRASZA

Za temat następnego sympozjum, które 
odbędzie się w Uniwersytecie Rolniczym 
w  Krakowie przyjęto Ochronę i  kształ-
towanie krajobrazów kulturowych. Go-
spodarzem konferencji będzie Wydział 
Inżynierii Środowiska i  Geodezji – Ka-
tedra Gospodarki Przestrzennej i Archi-
tektury Krajobrazu.

Z uwagi na to, że sympozjum odbędzie 
się za rok w  Krakowie, prof.	 Fabian	Thiel 

przygotował poniższy raport z  tegoroczne-
go sympozjum w  Dreźnie. Raport dotyczy 
szeroko pojętego rozwoju urbanistycznego 
bazującego na  rozwoju koncepcji gospodar-
ki gruntami. Zawiera on szereg przykładów 
współpracy na  szczeblach lokalnych i  mię-
dzynarodowych, traktujących o  rozwoju 
wspólnych celów dotyczących przestrzeni 
publicznej oraz zarządzania gruntami. Ra-
port ten zawiera również przykłady wprowa-
dzania polityki gospodarki gruntami w życie 
w  krajach europejskich. Z  perspektywy na-
szego regionu raport ten pokazuje również 
możliwości, jakie niesie ze  sobą odpowied-
nie użytkowanie gruntów oraz ich rozwój. 
Ponieważ Biuletyn prześlemy do  Akademii 
prezentujemy poniżej anglojęzyczną treść 
tegorocznego raportu.

Opracowanie: 
dr hab. inż. Józef Hernik

Uczestnicy sympozjum w Dreźnie 
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What is the purpose of the European 
Academy of Land Use and Development 
(EALD)? In short: EALD, presided by 
Erwin Hepperle, takes a  truly multidisci-
plinary approach to  sustainable land man-
agement. It organizes regularly scientific 
meetings (so-called symposia) and publish-
es peer reviewed scientific works, e.g., the 
published book “Land Management: Po-
tential, Problems and Stumbling Blocks” 
(2012). EALD serves as a  European plat-
form for the establishment of internation-
al research cooperation, supports activities 
with the aim of creating networks of vari-
ous actors in the area of spatial development 
and soil protection. Kraków, the upcoming 
host venue of the 2014 symposium, played 
already a  pivotal role in two presentations 
in this year’s meeting in Dresden: Land pol-
icies in Poland since 1989, land use changes 
and the touristic potential of Kraków which 
were delivered by Robert	 Dixon-Gough 
and Józef	Hernik from the University of 
Agriculture in Kraków. The next symposia 
will be held in Kraków, which has special 
significance to Poland. Because of Poland’s 
geographical and geological characteristics, 
coupled with its agriculture, residential and 
commercial land holdings and, taking into 
consideration renewable and non-renew-
able energy resources, the country could 
become Europe’s energy centre for the 21st 
century. This potential could see pressures 
being placed upon the countries cultural 
landscapes and cityscapes, not only in Po-
land but throughout Europe – aspects that 
will be addressed in this future symposia.

COMMON UMBRELLA: LAND POLICIES NEED 

THE “MACHINE OF PLANNING”

Land matters. It forms the “heart” and 
“soul” for its commercial and cultural iden-
tity. The fact was shown clearly at the sym-
posium. Urban transformation, inner-ur-
ban development (Theo Kötter, University 

of Bonn) and rapid urbanization has placed 
a  heavy pressure on  Turkish agglomera-
tions, as well as on  German cities such as 
Stuttgart or Munich (Frank Friesecke, 
STEG Stuttgart), Berlin (Fabian Thiel, 
University of Applied Sciences Frankfurt/
Main) and certain areas in Greece (John 
Kiousopoulos from the Technological Ed-
ucational Institute of Athens). In Berlin, 
for example, property values have quadru-
pled over the past two years even in non-
prime areas of the city. Local initiatives 
such as the “rethink the city” or “right 
to  the city”-movement have attempted 
to intervene in fundamentally market-driv-
en processes. They criticize the acceptance 
of public tender triggered by the rent-gap, 
which is expected by the public real estate 
fund. Sociologically influenced movements 
demand a moratorium of selling public as-
sets. Its representatives prefer the concept 
of leasing public land rather than selling 
it, particularly for prime locations. How-
ever, Berlin must not be “sold out”. Public 
property must be maintained to guarantee 
future public services for the inhabitants. 
Participatory planning, open-source ur-
banism and transparent decisions on  who 
should own the public assets as common 
goods together with non-discriminatory 
bidding procedures will define the basis for 
diversity and urbanity instead of greater 
profitability. These arguments can justifia-
bly be replicated in most of the major urban 
areas across Europe.

CROSS-BORDER LAND MANAGEMENT 

RESEARCH PROJECTS

Land management, policy topics and en-
vironmental concerns have rarely been so 
prominent in academic journal publica-
tions and newspaper reports. Land within 
the European Union is normally owned by 
somebody: states, communes, cooperatives, 
companies or private owners. The 2013 

EALD-conference was aimed at the follow-
ing question: Why is it so fascinating for sci-
entists and practitioners to  deal with land? 
There is global pressure on land: urban land 
is under scrutiny from real estate investors, 
while rural land is in the focus of agriculture 
and energy companies, both in Europe and 
worldwide. Consequently, the contribu-
tions at the symposium shared a  common 
land policy umbrella: Land management 
and administration strategies comprise the 
totality of public authority’s activities in re-
lation to  land/soil, socially just distribution 
of landownership, indigenous lands (pres-
entation given by Evgenia	 Nikitina from 
the Financial University Moscow) and plots 
for squatters. Lithuania, Russia, Sweden and 
Ukraine were presented by Hans	Mattsson 
(KTH Stockholm) through a  convincing 
cross-border project dealing with environ-
mental protection for sustainable urban 
development. Following Winrich Voss 
from the Leibniz University/Hanover, 
land policies concerning renewable ener-
gy call for a  cooperation of the landown-
ers involved and for a  distribution model 
capturing the rising values, benefits, yields 
and detriments such as impacts on  neigh-
bouring properties. Reinfried Mansberger 
(University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna) gave a  brilliant, compre-
hensive overview on  recent trends towards 
mass appraisal, “data mining” and cadastral 
administration in Austria.

IS SPATIAL PLANNING “JUST PAPER”?

Spatial instruments depend on  the prefer-
ences of public and private landowners and 
the rule of law. Sufficient compliance with 
the land use planning objectives must be 
achieved. Regionally and locally significant 
plans and measures would be harmonized 
and carried out in comprehensive concepts 
while satisfying the requirements of the cur-
rent land use planning policy. The case study 

EALD: Land development from a multidisciplinary perspective
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of Sweden was presented by Jenny Pauls-
son from KTH Stockholm. Walter Seher 
from the University of Natural Resources 
and Life Sciences in Vienna concentrated 
on  the relation of agriculture and spatial 
planning in selected Austrian regions. Ru-
ral and infrastructural development to cope 
with demographic trends can be very cum-
bersome and costly at the same time. One 
might argue: There is no free lunch. It de-
pends, to  some extent, on  the cooperation 
of the affected landowners who have to pay 
for the supplied infrastructure and social 
services. To ensure the development/main-
tenance of local public transportation and 
communication infrastructure, water and 
energy supply, public health services, sani-
tation and water supply for rural redevelop-
ment, landowners should be forced to take 
on  some of the social and development 
expenses: cost recovery instead of value 
capture. Regionally significant plans and 
measures would be harmonized and carried 
out in comprehensive development con-
cepts while satisfying the requirements of 
the current land use planning policy. Costs 
and benefits are coupled at different groups. 
To keep the villages in dynamic conditions, 
corporate social responsibilities are needed 
to  secure provisions for local services and 
cultural or leisure-time offers as shown in 
the case study of Germany by Pia Steffen-
hagen, Leibniz University Hanover.

PROPERTY IS THE KEY – BUT WHO 

SHOULD GET THE PROFIT FROM THE LAND 

DEVELOPMENT?

Rural development depends, to some extent, 
on the cooperation with the landowners who 
have to pay for the supply of infrastructure 
systems, e.g., in Hungary as presented by 
Andrea Pödör (University of West Hun-
gary, Szekesfehervar). In urban areas, diffe-
rent models for the absorption of the surplus 
value of developed land have already been 
established to  refinance the costs of urban 
development (introduced by Alexandra	
Weitkamp, Leibniz University Hanover 

and Andreas	 Hendricks, Universität der 
Bundeswehr Munich). While the levy is re-
stricted on  the outlay of the municipality, 
planning benefits remain at the private lan-
downer and are mostly not “skimmed-off”, 
at least not in Germany. Planning gain taxes 
have been introduced in Slovenia recently ac-
cording to the detailed lecture given by Ma-
ruška	Šubic	Kovac	 from the University of 
Ljubljana. Development in rural and urban 
areas depends on  the poly-rationalities and 
properties of the involved actors.

Land policy implementers are very awa-
re of the following fact: Property is the key. 
Local binding plans are sometimes blocked 
by private landowners who do  not accept 
the determinations for their plots and the 
restrictions of their private property. In-
-depth investigations on the ground are ne-
eded, then. Instead, private landowners hope 
to  increase and seize the ground/economic 
rent according to David	Ricardo’s theory of 
the unearned increment. A leasehold tenure 
system puts economic pressure on the private 
land owners so that the planning authorities 
are able to grant access to land without high 
transaction costs such as at the gecekondus 
in Turkey. Leasing and hereditary land use 
rights could emerge as one instrument of 
lowered transaction costs by tenure inno-
vation, leading to  resource efficiency of the 
often denigrated urban squatters. In reality, 
the rights of the people who live in slums as 
tenants were not even considered at certain 
times as it happened in Ankara according 
to  Meltem	 Yilmaz’s speech. Leasehold te-
nure on  public land without speculation 
tendencies and without the need of redi-
stribution of private property can give legal 
security to accelerate political and economic 
stability and thus can avoid the occurrence 
of unsustainable land competition.

Author’s address
Prof. Dr. Fabian Thiel

Professor of Real Estate and Land Valuation
University of Applied Sciences Frankfurt/Main

Nibelungenplatz 1
D-60318 Frankfurt/Main, Germany

We wrześniu w  Uniwersytecie Rolniczym 
w  Krakowie odbył się LXXVIII Zjazd Na-
ukowy Polskiego Towarzystwa Zootech-
nicznego. Jego tematem przewodnim była 
Produkcja zwierzęca w  warunkach zrówno-
ważonego rolnictwa.	 Zjazd zorganizowany 
został przez Krakowskie Koło PTZ, przy 
współudziale Wydziału Hodowli i  Biologii 
Zwierząt UR i Instytutu Zootechniki – PIB 
w  Balicach. Komitetowi Organizacyjnemu 
przewodniczył prof.	 Jan	 Szarek. W  skład 
Komitetu wchodzili ponadto: dr	 hab.	 Jo-
anna Makulska (sekretarz Zjazdu), prof.	
Eugeniusz	 Herbut, dr	 hab.	 Piotr	 Micek, 
dr	 hab.	 Ewa	 Kapkowska,	 prof.	 UR, prof.	
Olga Szeleszczuk, prof.	Stanisław	Wężyk, 
prof.	Piotr	Zapletal, dr	hab.	Ryszard	Tuz, 
dr Krzysztof Adamczyk, dr Magdalena 
Hędrzak, dr	Piotr	Niedbała, dr Magdalena 
Pieszka, dr	Grzegorz	Skrzyński, dr	Grze-
gorz	Żak i dr	Justyna	Żychlińska-Buczek.

240 UCZESTNIKÓW

Jak na  Kraków przystało Zjazd rozpoczął 
hejnał z  Wieży Mariackiej. Uroczystego 
otwarcia obrad dokonał Jego	Magnificencja	
Rektor	UR	prof.	dr	hab.	inż.	Włodzimierz	
Sady. W  Zjeździe uczestniczyło 240  osób, 
byli wśród nich pracownicy naukowi, stu-
denci i liczne grono przedstawicieli praktyki 
zootechnicznej. Zgłoszono 194 referaty i do-
niesienia, z  czego wygłoszonych zostało 58, 
a  pozostałe zaprezentowano na  posterach. 
Obrady Sekcji: Chowu i  Hodowli Bydła, 
Chowu i  Hodowli Trzody Chlewnej, Cho-
wu i  Hodowli Owiec i  Kóz, Chowu i  Ho-
dowli Koni oraz Chowu i  Hodowli Zwie-
rząt Amatorskich i  Dzikich odbywały się 
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LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego 
Towarzystwa Zootechnicznego
Kraków, 9-11 września 2013 r.

na  Wydziale Leśnym UR, a  Sekcja Chowu 
i  Hodowli Zwierząt Futerkowych obrado-
wała w Stacji Doświadczalnej UR w Rząsce.

SESJA PLENARNA

W Sesji plenarnej referaty wygłosili:	prof.	
dr	hab.	Jędrzej	Krupiński	(IZ-PIB Bali-
ce) – Krajowa strategia zrównoważonego 
użytkowania i  ochrony zasobów genetycz-
nych zwierząt gospodarskich,	prof.	dr	hab.	
Tomasz	Gruszecki (UP Lublin) – Zwie-
rzęta gospodarskie funkcjonalnym elemen-
tem środowiska przyrodniczego i  prof.	 dr	
hab.	 Henryk	 Runowski (SGGW War-
szawa) – Kierunki zmian w  produkcji 
zwierzęcej w  kontekście zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa. Tezy zawarte w  refe-
ratach stały się podstawą do  ożywionej 

dyskusji na  temat aktualnego stanu re-
alizacji zasad zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa oraz wpływu upowszechniania 
się idei rozwoju zrównoważonego na pro-
dukcję zwierzęcą w naszym kraju. 

Ważnym wydarzeniem zjazdu był 
panel dyskusyjny poświęcony Współcze-
snym wyzwaniom stojącym przed nauka-
mi zootechnicznymi w  zakresie badań 
i  kształcenia, angażujący przedstawicieli 
zarówno nauki jak i  praktyki zootech-
nicznej. Dyskusji przewodniczył prof.	dr	
hab.	 Tadeusz	 Szulc, a  referaty wprowa-
dzające wygłosili: prof.	dr	hab.	Henryk	
Jasiorowski	 –	 Niektóre wyzwania stoją-
ce przed krajowymi programami badań 
zootechnicznych oraz	 prof.	 dr	 hab.	 Józef	
Bieniek	 –	 Implementacja nauk zootech-
nicznych w dydaktyce.Otwarcie zjazdu przez JM Rektora UR prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady 

Goście zjazdu – w pierwszym rzędzie od lewej: prof. Jędrzej Krupiński, prof. Stanisław Ho-
dorowicz, JM Rektor Włodzimierz Sady, dyrektor MODR Bronisław Dutka, prof. Czesław  
Klocek, prof. Henryk Jasiorowski, w drugim rzędzie od prawej: dr hab. Henryk Malec oraz  
prof. Eugeniusz Herbut
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SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

W drugim dniu konferencji odbyła się też 
Sesja Młodych Naukowców, zorganizowana 
w  formie konkursu. W  jej ramach wygło-
szono 8 referatów. Pierwszą nagrodę otrzy-
mała Magdalena	 Graczyk (UP w  Po-
znaniu), drugą Malwina	 Górska (UR 
w  Krakowie),	 a  trzecią Alicja	 Borowska 
(UP w Poznaniu).

WYBORY WŁADZ I ODZNACZENIA

78. Zjazd PTZ był również zjazdem wy-
borczym. Walne Zebranie Członków PTZ 
wybrało nowe władze Towarzystwa – Prze-
wodniczącym	został	prof.	dr	hab.	Roman	
Niżnikowski z SGGW w Warszawie.

Zasłużonym członkom wręczono Od-
znaki Honorowe PTZ. Spośród członków 
Koła Krakowskiego otrzymali je:	 prof.	 dr	
hab.	 Zygmunt	 Gil,	 prof.	 dr	 hab.	 Euge-
niusz	 Herbut i  prof.	 dr	 hab.	 Jan	 Szarek.	

Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego przyznano dr. Alfre-
dowi Dankowskiemu i  prof.	 dr.	 hab.	Ma-
rianowi	Kozłowskiemu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW

Rozdano też nagrody w  Konkursach PTZ 
na  najlepszą pracę doktorską i  magisterską. 
Spośród prac zgłoszonych przez Koło Kra-
kowskie w  konkursie prac magisterskich 
pierwsze nagrody otrzymali: mgr  Prze-
mysław	Sołek	za pracę wykonaną pod kie-
runkiem dr	 hab.	 Moniki	 Bugno-Ponie-
wierskiej,	 prof.	 nadzw.	 IZ	 PIB	 (IZ-PIB 
w  Balicach), mgr Maria Joneczek za pracę 
wykonaną pod kierunkiem prof.	 dr	 hab.	
Olgi Szeleszczuk (Katedra Rozrodu i Ana-
tomii Zwierząt UR w Krakowie), a nagrody 
drugie: mgr	Konrad	Kozioł za pracę wyko-
naną pod kierunkiem dr	 inż.	Doroty	Maj 
(Katedra Genetyki i  Metod Doskonalenia 
Zwierząt UR w Krakowie) oraz mgr Michał	

Maciejczyk za pracę wykonaną pod kierun-
kiem dr.	 inż.	Macieja	Gierdziewicza (Ka-
tedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwie-
rząt UR w Krakowie).

WYJAZDY SPECJALISTYCZNE

W trzecim dniu Zjazdu odbyły się wyjazdy 
specjalistyczne: do Stadniny Koni w Micha-
łowie Sp. z o.o. (połączony ze zwiedzaniem 
obory krów rasy Jersey), zespołu pałacowego 
i  gospodarstwa utrzymującego stado bizo-
nów w Kurozwękach Sp. z o.o. oraz do Zoo-
technicznego Zakładu Doświadczalnego In-
stytutu Zootechniki – PIB Grodziec Śląski 
Sp. z  o.o. Zorganizowana została również 
wycieczka, w trakcie, której uczestnicy mieli 
możliwość zwiedzenia Krakowa i  Kopalni 
Soli w Wieliczce.

Opracowanie: 
dr hab. Joanna Makulska, prof. UR

prof. dr hab. Jan Szarek

Dyskusja panelowa – prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
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W ramach programu UE TEMPUS Katedra 
Gospodarki Przestrzennej i  Architektury 
Krajobrazu z Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji uczestniczy w międzynarodo-
wym projekcie Independent Quality Assuran-
ce model for degree programmes in Russia.

Z  tej racji zorganizowano w  Rostowie 
nad Donem (Rosja) międzynarodowe semi-
narium, w  którym uczestniczył przedstawi-
ciel Katedry Gospodarki Przestrzennej i Ar-
chitektury Krajobrazu.

Celem projektu jest zapewnienie zrów-
noważonego rozwoju rosyjskiego szkolnic-
twa wyższego poprzez opracowanie struk-
tury zapewnienia jakości dla programów 
studiów zgodnej ze  strategicznymi celami 
procesu bolońskiego i  strategii Europa 
2020. – Zaproszenie pracowników Katedry 
Gospodarki Przestrzennej i  Architektury 
Krajobrazu do  udziału w  realizacji między-
narodowego projektu „Independent Quality 
Assurance model for degree programmes in 
Russia” z programu UE TEMPUS, w charak-
terze ekspertów w zakresie wdrażania Krajo-
wych Ram Kwalifikacji, jest bardzo dużym 
wyróżnieniem dla Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, a zwłaszcza dla Wydziału Inży-
nierii Środowiska i  Geodezji. Uczestniczymy 
w tym projekcie, jako jedyna Uczelnia z Pol-
ski – wskazuje prof.	dr	hab.	inż.	Krzysztof	
Ostrowski,	 dziekan Wydziału Inżynierii 
Środowiska i  Geodezji.	 – Wymiernym efek-
tem projektu dla naszej Uczelni będzie na-
wiązanie ścisłej współpracy z uniwersytetami 
z  państw Unii Europejskiej oraz z  uniwersy-
tetami Federacji Rosyjskiej, którym ten pro-
gram ma ułatwić przejście do realizacji proce-
su dydaktycznego zgodnie z  zasadami Karty 
Bolońkiej i strategii Europa 2020. W wyniku 

Międzynarodowe sympozjum naukowe 
w ramach programu UE TEMPUS
Rostow nad Donem, 11-14 września 2013 r.

realizacji projektu i  nawiązanych bezpośred-
nich kontaktów pomiędzy pracownikami 
nastąpi intensywniejsza wymiana studentów 
i  nauczycieli akademickich pomiędzy współ-
pracującymi ośrodkami, na co pozwolą zuni-
fikowane zasady zaliczania semestrów i przyj-
mowania postdoktorantów lub profesorów 
wizytujących – dodaje profesor Ostrowski.

– Bardzo się cieszę, że Uniwersytet Rol-
niczy w  Krakowie, a  w  jego ramach Katedra 
Gospodarki Przestrzennej i  Architektury 
Krajobrazu została zaproszona do współpracy 
w  tym projekcie – mówi prof.	 dr	 hab.	 inż.	
Krzysztof	Gawroński,	kierownik Katedry 
Gospodarki Przestrzennej i  Architektury 
Krajobrazu. – Jesteśmy jednym z  pięciu uni-
wersytetów reprezentujących Unię Europej-
ską. Naszym zadaniem jest przedstawienie 
stronie rosyjskiej zasad akredytacji w  Polsce 
oraz podstawowych założeń dotyczących oceny 
jakości kształcenia, realizowanych na naszym 

Wydziale. Mamy w  tym doświadczenie bo-
wiem niedawno tworzyliśmy programy stu-
diów według zasad KRK, a teraz praktycznie 
oceniamy jakość kształcenia zarówno w naszej 
Katedrze jak i na poszczególnych kierunkach 
studiów realizowanych na  naszym Wydziale 
– dodaje profesor Gawroński.

Koordynatorem projektu jest Moscow 
State University of Geodesy and Cartogra-
phy (Rosja). Partnerzy konsorcjum:

•	 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
•	 Technological Educational Institute  

of Athens (Grecja) 
•	 Vilnius Gediminas Technical Universi-

ty (Litwa)
•	 Polytechnic Institute of Coimbra 

(Portugalia)
•	 London Metropolitan University 

(Wielka Brytania).
Opracowanie i zdjęcie: 

dr hab. inż. Józef Hernik

Przedstawiciele Konsorcjum z Rektorem Technicznego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem
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Organizatorami konferencji, poświęconej 
w  szczególności bioenergii oraz nowym 
technologiom stosowanym w  energety-
ce odnawialnej były: Instytut Inżynierii 
Rolniczej i  Informatyki UR oraz Komi-
tet Techniki Rolniczej PAN. Konferencje 
te  (IV Sekcji CIGR: Energy in Agricul-
ture) odbywają się w  różnych miastach 
świata, ostatnio w 2011 r. w Bukareszcie. 
Problematyka konferencji koncentrowała 
się wokół następujących zagadnień:
•	 możliwości	ograniczenia	emisji	dwu-

tlenku węgla,
•	 reaktory	nuklearne	małej	mocy	i moż-

liwości ich wykorzystania w energetyce 
rozproszonej,

•	 zgazowanie	biomasy,

34. Międzynarodowe Sympozjum Sekcji 
IV CIGR „Bioenergy and other renewable 
energytechnologies and systems”
Kraków, 16-18 września 2013 r.

•	 zrównoważona	energia	w rolnictwie,	
•	 bioróżnorodność	 biologiczna	 roślin	

energetycznych,
•	 zagadnienia	 efektywności	 konwersji	

energii w  urządzeniach energetyki 
odnawialnej.

W konferencji wzięły udział 52 oso-
by, w  tym 18 gości z  zagranicy, repre-
zentujących ośrodki naukowe z  Turcji, 
USA, Szwecji, Węgier, Czech, Łotwy 
oraz z Japonii. 

Uczestników konferencji powitał 
prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Sławomir	Kurpaska, 
który w  swoim wystąpieniu podkreślił 
zarówno poznawcze jak i aplikacyjne zna-
czenie tematyki konferencji nadmieniając, 

że to sympozjum będzie kontynuacją uda-
nej wymiany informacji i  doświadczeń 
w  bioenergii i  odnawialnych technolo-
giach. Konferencję otworzył JM Rektor 
prof.	dr	hab.	inż.	Włodzimierz	Sady.

OBRADY PLENARNE

Przed oficjalnymi obradami odbyło 
się spotkanie gości reprezentujących 
ośrodki zagraniczne z  dr. hab.	 inż.	
Stanisławem	 Małkiem,	 prof.	 UR	 –	
Prorektorem	 ds.	 Nauki	 i Współpracy	
Międzynarodowej. W trakcie tego spo-
tkania przedstawiono ofertę badawczą 
z  zakresu bioenergii oferowaną przez 
pracowników naszego Uniwersytetu. 

Obrady konferencyjne podzielono 
na  2 sesje plenarne, 2 sesje referatowe 
oraz sesję porterową. Podczas konferencji 
przedstawiono 17 referatów naukowych 
przygotowanych przez pracowników re-
prezentujących: Ege University-Faculty 
of Agriculture w Turcji, Royal Institute of 
Technology w  Szwecji, Kyoto University 
z  Japonii, Concordia University of  Wi-
sconsin z  USA, Szent István University 
Gödöllő z  Węgier, Czech University of 
Life Sciences, Latvian State Institute of 
Agrarian Economics z  Łotwy, Uniwer-
sytet Rzeszowski, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w  Szczeci-
nie, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolni-
czych w Poznaniu, Szkołę Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego w  Warszawie, AGH, 
Instytut Nafty i  Gazu w  Krakowie oraz 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wystąpienie dr. hab. inż. Huberta Latały podczas sesji referatowej
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Prezentowane prace, po  spełnieniu 
wymogów redakcyjnych, zostaną przesła-
ne do bazy Web of Science.

WIZYTA W POŁAŃCU I WARSZTATY 

NAUKOWE

W  trzecim dniu odbył się wyjazd studyj-
ny do EC w Połańcu, w której znajduje się 
kocioł (o największej mocy w Europie) za-
silany biomasą. Szeroki zakres tematyczny 
konferencji sprzyjał spotkaniom i  wy-
mianie doświadczeń między przedstawi-
cielami różnych ośrodków naukowo-ba-
dawczych. W  trakcie konferencji odbyły 
się również warsztaty naukowe w trakcie, 
których (w  systemie on-line) wyniki ba-
dań z zakresu bioenergii przedstawili pra-
cownicy Uniwersytetu z Wisconsin.

Głównymi tematami warsztatów były:
•	 Cellulose	and	non-cellulosic	ethanol	–	

costs, benefits and obstacles (technical, 
policy etc.) to further development,

•	 Algal	 capture	 of	 CO2 to  produce of 
biodiesel and other fuels,

•	 Plant	 based	 chemical	 feedstocks	 and	
high value precursors,

•	 Capture	of	energy	from	livestock	and	
urban waste (sewerage, compostable 
household refuse etc.),

•	 Impact	of	government	policy,	legisla-
tion and regulations on  employing 
biorenewables. 

Ponadto uczestnicy konferencji mieli 
okazję zwiedzić laboratoria Wydziału In-
żynierii Produkcji i Energetyki tj. labora-
torium produkcji biopaliw, laboratorium 
energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, 
laboratorium eksploatacji źródeł energetyki 
odnawialnej, laboratorium biogazu. 

Uzgodniono, że  z  tej problematyki 
badawczej naprzemiennie w  cyklu dwu-
letnim będą organizowane podobne spo-
tkania naukowe przez obecne na  konfe-
rencji ośrodki z  Węgier, Czech oraz UR 
w  Krakowie. Ożywiona dyskusja po  wy-
stąpieniach jest najlepszym podsumowa-
niem bardzo udanej konferencji.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji

W pierwszym rzędzie JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady i dr hab. inż. Stanisław 
Małek, prof. UR – Prorektor UR ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 

Uczestnicy konferencji podczas sesji posterowej
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W maju 2013 roku udałam się na 9 tygodnio-
wy wyjazd stażowo-szkoleniowy „Top 500 
Innovators Science, Management, Commer-
cialization” organizowany przez MNiSW. 
Program odbywał się na Uniwersytecie Kali-
fornijskim w Berkeley (UC Berkeley) – trze-
ciej uczelni na Liście Szanghajskiej. Podczas 
pobytu miałam okazję odwiedzić liczne fir-
my i  instytuty naukowe, a  co  najważniejsze 
poznać bardzo interesujących ludzi. Program 
był bardzo intensywny obejmował 144 go-
dziny wykładów na Hass School of Business, 
64 godzin praktyk i  18 wizyt studyjnych. 
Odwiedziliśmy m.in: Google, Genentech, 
Autodesk, Internet 2, McKesson Corpora-
tion, LBNL – Advanced Light Source, LLNL 
– National Ignition Facility i NASA.

Głównym celem programu było zapo-
znanie się przez uczestników ze  sposobem 
w jaki komercjalizuje się własność intelektu-
alną w USA, a w szczególności na czym po-
lega tajemnica sukcesu Doliny Krzemowej.

Uniwersytet Kalifornijski w  Ber-
keley (UCB) jest uczelnią publiczną, 

finansowaną przez stan Kalifornia, pomoc 
publiczna nie przekracza jednak 20% bu-
dżetu całego Uniwersytetu! Pozostałe środ-
ki pochodzą z dotacji absolwentów, czesne-
go, zysków z  licencji i  grantów. Corocznie 
Berkeley otrzymuje ponad pół miliarda do-
larów na  badania ze  źródeł zewnętrznych, 
a  w  2012 roku uniwersytet uzyskał aż  714 
milionów. UCB zajmuje pierwsze miej-
sce w  rankingu uniwersytetów, z  którymi 
najchętniej współpracuje przemysł.

Z UC Berkeley pochodzi aż 71 nobli-
stów, z czego aż 8 nadal zalicza się do gro-
na pracowników, wśród kadry znajduje 
się 137 członków National Academy of 
Sciences oraz 87 członków National Aca-
demy of Engineering. 

UC Berkeley skomercjalizował po-
nad 100 produktów, na  podstawie licencji 
udzielonej przez UCB stworzono ponad 145 
start-upów, które na  rozpoczęcie działalno-
ści pozyskały ponad 1,3 miliarda dolarów. 
Przychód z  licencjonowania własności inte-
lektualnej wynosi ponad 200 milionów do-
larów, z  czego ponad 43 miliony przypadły 
w  udziale twórcom i  wydziałom. Z  docho-
du netto pozyskanego z umowy licencji lub 
sprzedaży własności intelektualnej twór-
cy otrzymują 35 proc., 15 proc. otrzymuje 
wydział twórcy, a  pozostały zysk przypada 
na  fundusz centralny Uczelni oraz na  Cen-
trum Transferu Technologii. Każdy pra-
cownik naukowy ma obowiązek podpisania 
dokumentu (tzw. Patent Acknowledgment), 
w którym zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia o  wszystkich potencjalnie 
komercyjnych wynalazkach do  CTT oraz 
potwierdza, iż  wszelkie wynalazki czy wła-
sność intelektualna wytworzone podczas 

pracy w  Uniwersytecie, lub przy pomocy 
jego zasobów (sprzęt itp.) stanowią własność 
Uniwersytetu Kalifornijskiego w  Berkeley. 
Pracownicy są  zachęcani do  prowadzenia 
działalności poza uczelnią (np. consultingu), 
ale muszą się upewnić, iż nie jest to sprzeczne 
z dokumentem Patent Acknowledgment.

Przez 9 tygodni pobytu przekazywano 
nam różne pojęcia i  koncepcje, wśród nich 
najważniejsze przesłanie Doliny Krzemowej 
„It’s OK to  fail!” – Nie ma nic złego w  po-
rażce. Porażka nie przekreśla przedsiębior-
cy, wręcz przeciwnie, jest dowodem na  to, 
iż  nie boi się działać i  podejmować ryzyko. 
Nie są  to  tylko puste słowa, podczas pobytu 
w Dolinie Krzemowej spotykaliśmy się z oso-
bami, które osiągnęły sukces zawodowy i nie 
bały się mówić o  swoich porażkach, co  wię-
cej często twierdziły, iż to dzięki nieudanym 
przedsięwzięciom udało im się zdobyć nie-
zbędne doświadczenie i osiągnąć sukces. 

Kolejnym „słowem kluczem” do  zrozu-
mienia mentalności Doliny Krzemowej jest 
„networking”. W języku polskim nie ma do-
brego odpowiednika tego słowa, najbliższe 
znaczeniowo, które oddaje jego treść to „zna-
jomości”, które ma pejoratywne zabarwienie. 
Kontakt z  ludźmi i  podtrzymywanie znajo-
mości jest jednak receptą na  sukces przed-
siębiorców kalifornijskich. To właśnie ludzie 
są jednym z głównych źródeł sukcesu Doliny 
Krzemowej. Wzajemne kontakty pracow-
ników naszej Uczelni oraz przedsiębiorców 
są  więc niezbędnym elementem komercjali-
zacji. Rolą Centrum Transferu Technologii 
jest ich ułatwianie i dostarczanie niezbędnych 
narzędzi i środków. A zatem zapraszamy! 

Opracowanie: mgr Agata Prokop
Zdjęcia: Magdalena Graczyk  

Z Doliny Krzemowej
Kalifornia, maj-lipiec 2013 r.
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Już po  raz siódmy mieliśmy możliwość 
spotkać się na  wystawie polskiego bydła 
czerwonego w  Szczyrzycu, na  pięknie po-
łożonym placu obok klasztoru Cystersów. 
Poczynając od pierwszej wystawy w 2007 r. 
każda następna była ubogacana o nowe eks-
pozycje i  atrakcje dla uczestników. Tak też 
było na wystawie tegorocznej, w której obok 
hodowców bydła pc, prezentowali swoje 
zwierzęta hodowcy hucułów. Ponadto dzieci 
i wnuki wystawców ubrane w stroje ludowe 
prezentowały cielęta na ringu, co wzbudziło 
aplauz wśród zebranych gości. Cieląt nie oce-
niano, a  tylko omówiono wady i  zalety ich 
budowy. Młodych adeptów hodowli organi-
zatorzy obdarowali słodyczami i zabawkami. 
Dla dzieci i  młodzieży hodowcy hucułów 
zorganizowali przejażdżki konne w  siodle 
i w powozie.

SPLENDOR I WYZWANIA

Wystawę odwiedzili goście z  Wielkopol-
ski (prof.	 Frąckowiak i dr	Wołoszyński), 
którzy przyjechali w celu zakupu krów i  ja-
łowic pc dla muzeum wielkopolskiego. Byli 

VII Krajowa Wystawa Polskiego Bydła 
Czerwonego w Szczyrzycu 
Szczyrzyc, 15-16 czerwca 2013 r.

też studenci Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu magistranci prof.	Tadeusza	
Szulca, którzy interesowali się historią ho-
dowli polskiego bydła czerwonego i  jego 
aktualnym stanem. Tradycyjnie, w  ramach 
wycieczki organizowanej przez Krakowskie 
Koło PTZ, na  wystawę przybyli studen-
ci i  pracownicy Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie. Jej organizatorem był dr	 inż.	
Krzysztof Adamczyk. Wystawę zaszczycił 
również profesor	Zbigniew	Staliński. Na-
leży wyrazić żal, że UR w Krakowie na wy-
stawie nie miał swojego stoiska promującego 
Uczelnię, wzorem Instytutu w Balicach.

W  celu realizowania zasady, że  kto się 
nie rozwija to  się uwstecznia, pragnę wy-
razić nadzieję, że  w  przyszłości wystawa 
zostanie poszerzona o  ekspozycję bydła ras 
mięsnych i opasów mieszańców po krowach 
pc i buhajach mięsnych. Również wydaje się 
celowe zaproszenie hodowców, na  początek 
ze  Słowacji, a  w  dalszej kolejności z  innych 
krajów, w  których hoduje się rasy bydła 
czerwonego. Wydaje się również celowe 
zwiększanie liczby wystawianych zwierząt 
i  ich kategorii ocenianych na  Wystawie. 

Warto wspomnieć, że niegdyś na wystawach 
w Szczyrzycu Małopolski Związek Hodow-
ców Bydła Czerwonego Polskiego przy Ma-
łopolskim Towarzystwie Rolniczym w Kra-
kowie gromadził około 600 sztuk polskiego 
bydła czerwonego. Wtedy jednak pogłowie 
bydła w  województwie krakowskim liczyło 
783.122 sztuki. Aktualnie populacja krów 
w Małopolsce liczy 105 000 ogółem, a w tym 
pod kontrolą użytkowości mlecznej 10.873 
krowy o średniej wydajności 5758 kg mleka, 
4,17 proc. tłuszczu i 3,30 proc. białka.

KONKURSOWE SZRANKI

Wśród ocenianych krów było 1628 sztuk 
rasy polskiej czerwonej w  213 gospodar-
stwach objętych programem ochrony za-
sobów genetycznych. Liczby te przytaczam 
celowo, aby pokazać, jakie są  potencjalne 
możliwości rozwoju hodowli bydła 
w  Małopolsce. Jednym z  niecierpiących 
zwłoki zadań, m.in. dla Związku, jest re-
aktywowanie halowania bydła na  halach 
Gorców i  Pienin. Małopolski Związek 
Hodowców bydła czerwonego polskiego 
w Krakowie (powstały w 1894 r.) przy Ma-
łopolskim Towarzystwie Rolniczym zago-
spodarował w/w  hale organizując wypas 
jałowizny. Stworzona wówczas baza do wy-
pasu bydła, a ściślej jałowic uległa zniszcze-
niu podczas II wojny światowej. Krajowy 
Związek Hodowców Bydła PC, jako konty-
nuator dzieła poprzedników powinien pod-
jąć wysiłek organizacyjny, aby reaktywować 
wypas jałowizny w  Gorcach i  Pieninach. 
W tym celu należałoby zaprosić do współ-
pracy Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski, 
ARiMR, MODR w  Karniowicach i  inne Pamiątkowe zdjęcie uczestników wystawy
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zainteresowane organizacje samorządo-
we. Imiennie w  okresie międzywojennym 
zagospodarowania hal dokonał Inspektor 
ówczesnego Związku Hodowców inż.	Ta-
deusz Twardzicki, który był organizato-
rem Jubileuszowej Wystawy Bydła pc we 
Lwowie w 1934 r. Ówcześni hodowcy bydła 
pc to prof.	W.	Wesołowski z Czernichowa, 
inż.	Jan	Bujwid z Wolicy, A.	Romer z Jo-
dłownika, inż.	S.	Szarek asystent kontroli 
użytkowości mlecznej krów we wschodnim 
rejonie powiatu myślenickiego a  zatrud-
nionego przez MTR w  Krakowie. Sukcesy 
w  hodowli mogą osiągnąć zamiłowani ho-
dowcy dzięki systematycznej pełnej poświę-
cenia pracy. Za tą  ciężką odpowiedzialną 
pracę podziękowano im i  dano satysfakcję 
na  VII  Wystawie w  Szczyrzycu. Stała się 
ona również okazją do nagrodzenia wyróż-
niających się hodowców polskiego bydła 
czerwonego. Umożliwiła ponadto wymia-
nę poglądów i  doświadczeń hodowlanych 
między hodowcami, nawiązanie kontak-
tów biznesowych a  także towarzyskich. 

Lista Championów i Wice Championów VII Wystawy Krajowej Bydła PC w Szczyrzycu

Lp. Nr 
kat Nazwa i numer zwierzęcia Punktacja Nagroda Hodowca

jałowice	w wieku	12-16	miesięcy	ur.	od 16-02-2012	do 15-06-2012
1 5 Wielka PL005228367485 85 Wice czempion GR Danuta, Poręba Słopnice
2 7 Żmijka PL005285536701 86 Czempion Mateusz Stasik, Mochnaczka Wyżna
3 15 Fiolka PL005310338409 86 Czempion Andrzej Zagata, Gronków
4 18 Watra PL005243552026 85 Czempion Ewa i Wojciech Łukasz, Krempachy
5 21 Gama PL005275029060 85 Wice czempion Tadeusz Szymusiak, Załuczne

krowy	pierwiastki	–	program	ochrony	zasobów	genetycznych
6 32 Sarenka PL005320796862 84 Wice czempion Czesław Kuc, Podłopień
7 42 Pola PL005264246294 85 Czempion OHZ Przerzeczyn Zdrój, ferma Gilów

krowy	II	i III	laktacja	–	program	doskonalenia	rasy
8 48 Berła PL005173778237 84 Wice czempion Jan Solarczyk, Wróblówka
9 49 Bonita PL005173778022 86 Czempion Jan Solarczyk, Wróblówka

krowy	II	i III	laktacja-	program	ochrony	zasobów	genetycznych
10 55 Mirabelka PL005218429810 86 Wice czempion Adam Kordeczka, Wilkowisko
11 69 Wiśnia PL005188997760 87 Czempion Mirosław Staniszewski, Zawadka

krowy IV i V laktacja - program doskonalenia rasy
12 77 Borówka PL005170368417 85 Czempion Piotr Smaga, Stróża
13 78 Brzoza PL005173777995 84 Wice czempion Edward Solarczyk, Czarny Dunajec

krowy	IV	i V	laktacja	-	program	ochrony	zasobów	genetycznych
14 94 Cumka PL005166827652 85 Czempion Grzegorz Sowa, Kąkolówka
15 97 Wierzba 2 PL005134257368 84 Wice czempion Celina i Antoni Sukta, Poręba

krowy w laktacji VI i wyższych 
16 104 Łanka PL005124687007 86 Wice czempion GR Damian Koza, Stróża
17 106 Wera PL005050469647 89 Czempion Ewa i Wojciech Łukasz, Krempachy

Na  placu wystawowym zlokalizowano 
stoiska firm zaopatrujących rolników 
w  wiedzę, w  sprzęt do  obsługi zwierząt, 
urządzenia i  środki do utrzymania higieny 
oraz zdrowia zwierząt. Organizatorzy po-
starali się też o  zaprezentowanie zespołów 
regionalnych prezentujących zwiedzającym 
swój dorobek muzyczny. Ponadto była moż-
liwość popróbowania potraw i  wyrobów 
regionalnych, a  zwłaszcza serów z  mleka 
od  krów pc, które dzięki pomocy Wojcie-
cha Kozaka wicemarszałka województwa 
małopolskiego, zostały wpisane na  listę 
produktów regionalnych. 

Organizatorzy powołali Komisję Ocenia-
jącą w składzie: Przewodniczący: emerytowa-
ny	 prof.	 Jan	 Trela	 oraz członkowie Roman 
Januszewski i Wiesław	Iwulski, która oceniła 
79 krów i jałowic w obrębie 9 kategorii, zaś wy-
niki oceny podaję w poniższej tabeli.

Super Czempionem VII Krajowej Wy-
stawy Bydła Polskiego Czerwonego w  pro-
gramie ochrony zasobów genetycznych 
została krowa Wiśnia PL005188997760, 

nr katalogowy 69, hodowli Mirosława	Sta-
niszewskiego z Zawadki.

Super czempionem VII Krajowej Wy-
stawy Bydła Polskiego Czerwonego w pro-
gramie doskonalenia rasy została krowa 
Wera PL005050469647, numer katalogo-
wy 106, z hodowli Ewy i Wojciecha	Łuka-
sza z Krempachów.

ZAPRASZAMY ZA ROK

Kończąc zwracam się w imieniu Organizato-
rów, jako komisarz VII Wystawy, do wysta-
wiających hodowców z gratulacjami z okazji 
odniesienia sukcesów i  zdobycia przez ich 
krowy lub jałowice nagród, a do gości zwie-
dzających zwracam się z życzeniami ponow-
nego miłego spotkania na  VIII Wystawie 
w Szczyrzycu w przyszłym roku.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Jan Szarek, 

komisarz VII Krajowej Wystawy 
Polskiego Bydła Czerwonego w Szczyrzycu

Zdjęcia: Roman Januczewski
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Na  wstępie winien jestem czytelnikowi 
pewne wyjaśnienia. Otóż II Regionalna 
Wystawa Podhalańska Zwierząt Hodowla-
nych w Ludźmierzu (6-7 lipca 2013 r.) była 
kontynuacją Wystawy Bydła Mlecznego 
i Owiec, która miała miejsce w Maruszynie 
w 2010 roku. Równocześnie wystawa w Ma-
ruszynie była przeniesiona ze  Szczyrzyca 
i  prezentowane na  niej było tylko polskie 
bydło czerwone (pc). Takie rozwiązanie 
było nie do  przyjęcia z  uwagi na  tradycję 
wieloletnią. Na  szczęście pozostawiono 
w  Szczyrzycu Krajowe Wystawy Polskiego 
Bydła Czewonego (w  tym roku odbyła się 
taka po  raz VII w  dniach 18-19 czerwca), 
a  w  Ludźmierzu zorganizowano Regio-
nalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych 
i  to  jest rozwiązanie optymalne, bo  tego 
typu imprezy jak wystawy zawsze powinny 
być organizowane w  tym samym miejscu 
i w tym samym czasie. Mądrość Stanisława	
Ślimaka	z Białego Dunajca – wójta Szaflar, 
wielkiego orędownika wystaw podhalań-
skich o tym zadecydowała. Jako ciekawostkę 

II Regionalna Wystawa Podhalańska 
Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 
Ludźmierz, 6-7 lipca 2013 r.

podam, że w Małopolsce mamy trzy związki 
hodowców bydła: KZHBCP, Małopolskie 
Towarzystwo Hodowców Bydła i  Galicyj-
ski Związek Hodowców Bydła, który też 
może pokusi się o przywrócenie wystaw tra-
dycyjnie odbywanych w  Siarach k. Gorlic. 
Z  uwagi na  zainteresowanie społeczności 
lokalnych i  działaczy samorządowych jest 
pełne uzasadnienie na kontynuację wystaw 
w  Szczyrzycu i  Ludźmierzu, a  być może 
w  Siarach. Obie pierwsze z  w/w. miejsco-
wości są  obiektami kultu religijnego lud-
ności Ziemi Limanowskiej (Matka Boska 
Szczyrzycka) i Podhala (Matka Boska Ludź-
mierska) i  powinny się stać także stałym 
miejscem spotkań małopolskich hodowców. 
Ludźmierz najstarsza wieś na Podhalu nale-
ży do gminy w Nowym Targu. Geograficz-
nie leży na  terenie Kotliny Nowotarskiej, 
a historycznie – na etnograficznym Podha-
lu. Ludźmierz położony jest 2 km od  No-
wego Targu i  85 km od  Krakowa. Organi-
zatorami Wystawy byli: Gmina Nowy Targ, 
Starostwo Powiatowe w  Nowym Targu, 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka, Małopolskie Towarzystwo 
Hodowców Bydła w  Krakowie z/s. w  Za-
bierzowie, Okręgowy Związek Hodowców 
Koni w Krakowie, Regionalny Związek Ho-
dowców Owiec i Kóz w Nowym Targu.

WARTO POSZERZYĆ PREZENTACJE

Na tle pięknych i dostojnych Tatr organiza-
torzy wystawy zaprezentowali szeroki wa-
chlarz różnych ras zwierząt gospodarskich, 
a to: koni, bydła, owiec, a nawet był incydent 
z  gołębiami. W  przyszłości organizatorzy 
powinni poszerzyć spektrum prezentacji 
o  inne gatunki hodowane na  Podhalu jak 
np.: psy owczarki podhalańskie, gęsi, kacz-
ki i  różne rasy kur, pszczoły, a  zwłaszcza 
konie małopolskie, z których górale są znani 
w  Polsce. Wśród prezentowanych zwierząt 
na  II Wystawie Podhalańskiej najliczniej 
reprezentowane było bydło, a  w  nim domi-
nowała rasa phf odmiany cb i  czb. Ponadto 
były eksponowane rasy: polskie bydło czer-
wone, polska czerwono-biała i  simentale. 
Dwie pierwsze rasy są  objęte programem 
hodowli zachowawczej. Z  mojej znajomo-
ści hodowli bydła w  Małopolsce, a  zwłasz-
cza na  Podhalu wynika, że  bardzo prężnie 
rozwija się hodowla czystych ras mięsnych 
i ich mieszańców. Na przyszłej III wystawie 
powinny być one obecne. To  także dotyczy 
wystawy w  Szczyrzycu. Zaprezentowanie 
czterech ras bydła było świetną okazją do ich 
porównania i  wyciągnięcia właściwych 
wniosków przez hodowców. Do  każdego 
środowiska należy dobrać odpowiednią rasę 
(genotyp). Hf-y cb i czb jako rasy jednostron-
nie mleczne i wymagające dużej ilości paszy Pamiątkowe zdjęcie uczestników tegorocznej wystawy
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treściwej pochodzącej zwłaszcza na Podhalu 
z  zakupu, bo  tutaj dominują trwałe użytki 
zielone (pastwiska), a  nie grunty orne (nie 
uprawia się kukurydzy i  lucerny). Nie ma 
warunków dla hf-ów, bo  wymagają one go-
spodarki intensywnej z  wykorzystaniem 
„chemii”, a to w konsekwencji skutkowałoby 
zanieczyszczeniem środowiska. Małopol-
ska, a zwłaszcza Podhale, musi być źródłem 
czystej wody dla ludności mieszkającej 
wzdłuż cieków wodnych aż  do  Gdańska. 
Stąd należy radzić podhalańskim hodow-
com zasiedlanie obór simentalami i polskim 
bydłem czerwonym, jako rasami kombi-
nowanej użytkowości mięsno-mlecznej, 
których chów może być głównie oparty 
o pastwisko, bo są  to rasy ekstensywne ide-
alnie nadające się do chowu w rejonach gór-
skich i  podgórskich. Ponadto otrzymujemy 
od  nich tzw. mleko serowarskie o  stosun-
kowo wysokiej zawartości białka i  tłuszczu. 
Z uwagi na wyższą zawartość kwasów omega 
3 i  6 oraz CLA ich mleko posiada właści-
wości prozdrowotne. Warto przypomnieć, 
że  mleko krów pc zostało wpisane na  listę 
jako tzw. produkt regionalny. Taki pogląd 
zaprezentował też podczas wystawy Wie-
sław Iwulski z Ludźmierza, hodowca od kil-
kunastu lat hf-ów, który stwierdził, że krowy 
hf dają dużo mleka, ale koszty jego uzyskania 

są  bardzo wysokie, co  stawia opłacalność 
jego produkcji w  warunkach Podhala pod 
znakiem zapytania.

OBRADY KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Komisarzem wystawy był emerytowany 
profesor Jan Trela z  IZ-PIB w  Balicach. 
Komisja sędziowska w  składzie Krzysztof 
Gałązka i Wiesław	 Iwulski oceniła 57 ja-
łowic i  krów –  wszystkie spełniły kryteria 
I  nagrody. Spośród nich wybrano 8 cham-
pionek i 7 wice championek dla poszczegól-
nych kategorii (tabela 1), a  z  nich wybrano 

Super Championkę II Wystawy krowę Bika 
nr PL 005116565450 z hodowli Jana Solar-
czyka z  Wróblówki. Ten wybitny hodowca 
zapytany, o  to  kto mu tak dobrze doradza, 
że  od  czasów wystaw na  Służewcu poczy-
nając, poprzez Poznań i  Szczyrzyc, odnosi 
zwycięstwa wśród hodowców polskiego by-
dła czerwonego, oświadczył, że  to  zasługa  
mgr	inż.	Piotra	Kowola z Federacji z Krakowa.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Autorem regulaminu oceny na  wystawie 
zwierząt był mgr	 inż.	 Piotr	 Kowol, nato-
miast regulamin II Wystawy opracował 
prof.	 Jan	 Trela. Prezentację zwierząt wy-
różnionych nagrodami kończył przepiękny 
pokaz cieląt oprowadzanych po  ringu przez 
dzieci lub wnuki hodowców. Wiadomo, 
że  „czym skorupka za młodu nasiąknie ...”. 
Pokaz cieląt miał charakter dydaktyczny, 
toteż organizatorzy obdarowali wszystkie 
dzieci zabawkami i  słodyczami. Warto też 
odnotować duże zainteresowanie konkursem 
wiedzy rolniczej, który wykazał przyzwo-
ity poziom wiedzy hodowlanej, prawdopo-
dobnie dzięki działającej od  kilkunastu lat 
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu 
kierowanej przez profesora Stanisława	Ho-
dorowicza – górala z Bukowiny Tatrzańskiej 
i równocześnie senatora RP. Najlepszą miarą 
sukcesu wystawy były tłumy zwiedzających 
i  taka ilość przybyłych aut, że  policja była 

Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych konkursów

Tak rodzi się przyjaźń 
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Tabela 1. Lista Championatów i Wice Championatów II Wystawy Regionalnej Zwierząt Gospodarskich w Ludźmierzu w dniach 6-7 lipca br.

Lp. Kategoria nazwa i nr zwierzęcia
liczba	

zwierząt	
ocenianych

ogólna	
ocena 

w punktach
wystawca

1  jałowice cielne phf-ncb Bela PL 005261524098 G 5 86 Fic Józef z Nowej Wsi Szlacheckiej
V jałowice cielne phf-ncb Elka V PL 005278781941 7 85 ZD IZ-PIB Rudawa Sp. zoo Kobylany
2 pierwiastki phf odmiany cb (HO) Brenda PL 005284986422 3 86 ZS RCKU Czernichów
V pierwiastki phf odmiany cb (HO) Belka PL 005280482263 5 84 Fic Józef z Nowej Wsi Szlacheckiej
3 krowy w II laktacji phf odm. cb (HO) Sonica PL 005213463079 G 5 87 ZS RCKU Czernichów
4 krowy w III laktacji i starsze phf cb (HO) Alaska PL 005154073139 G 5 84 ZS RCKU Czernichów
5 krowy w III laktacji i starsze phf czb (RW) Jagódka 2 PL 005190566503 G 8 85 Stanisław Zając z Działu
V krowy w III laktacji i starsze phf czb (RW) Łezka PL 005142817370 G 8 85 Andrzej Radecki z Kacwinu
6 krowy w III laktacji pczb (ZR) Łatka PL 005004220034 W 10 86 Paweł Buła z Morawczyny
7 krowy polskiej rasy czerwonej (RP) Bika PL 005123574377 G-E 14 89 Jan Solarczyk z Wróblówki
V krowy polskiej rasy czerwonej (RP) Wiśnia PL 005116565450 W 14 87 Tadeusz Szymusiak, Załuczne
8 krowy simmentalskie (SM) Gundi PL 005186136390 W 6 86 Zbigniew Gac z Nadolan

P.S. 1-8 krowy Championki, „0”- krowy Wice Championki

zmuszona organizować objazdy, aby umożli-
wić opuszczenie terenu wystawy.

NALEŻY DOCENIĆ WIELKI TRUD

Kończąc te  refleksje poczynione „na  gorą-
co” na tle tej wspaniałej imprezy hodowców 
Podhala i  Podkarpacia warto wymienić 
przynajmniej niektóre osoby dzięki którym 
odniosła tak ogromny sukces. Jej inicjatorem 
i  inspiratorem był Wojciech	Gubała – ho-
dowca z  Maruszyny, radny gminy Szaflary, 
którego też zasługą było znalezienie odpo-
wiedniego miejsca dla wystawy w Ludźmie-
rzu. Doradzał i  pomagał mu wójt gminy 
Szaflary wspaniały Stanisław	 Ślimak zna-
komity mówca, dzięki czemu skutecznie 
mógł lobbować na  rzecz Wystawy Podha-
lańskiej. Ogrom pracy wykonał Jan Smar-
duch wójt gminy Nowy Targ i jego zastępca 
Marcin Kolasa – wspierani w  działaniu 
przez starostę nowotarskiego Krzysztofa 
Fabera. Nie można pominąć roli Federacji, 
która w osobach jej prezydenta inż.	Leszka	
Hądzlika i  jego zastępcy Stefana	 Glonka 
wsparła finansowo II Podhalańską Wystawę. 
Gdyby nie wysoki poziom wiedzy fachowej, 
umiejętności organizacyjne i  predyspozycje 
do społecznego działania, a w pierwszej ko-
lejności zamiłowanie do hodowli mgr.	Woj-
ciecha Rasińskiego i mgr.	inż.	Piotra	Ko-
wala z Krakowa wystawa nie odniosłaby tak 

znaczącego sukcesu. Pan Wojciech ujawnił 
duży talent „szołmena” prowadząc wręcza-
nie nagród, dyplomów i  pucharów hodow-
com wyróżnionych zwierząt. Obaj wymie-
nieni Panowie tworzą znakomity tandem 
wzajemnie się uzupełniający w  poczyna-
niach hodowlanych, nawiązując do wspania-
łych tradycji inspektora hodowli polskiego 
bydła czerwonego Tadeusza Twardzickie-
go, który w  okresie Polski międzywojennej 
zorganizował wypas bydła na  halach gor-
czańskich. Chcę wierzyć, że udana wystawa, 
która zjednoczyła wysiłek kilku samorzą-
dów i  wielu działaczy będzie zwiastunem 
zagospodarowania hal Gorców, które od za-
kończenia II wojny światowej stanowią 

odłogi, bo  porasta je bliźniczka. Apeluję 
w  tej sprawie do  władz państwowych i  sa-
morządowych Małopolski. Mam nadzieję, 
że na III Wystawie Podhalańskiej będziemy 
podsumowywać prace wykonane w  Gor-
cach, a może nawet w Pieninach. Wszystkim 
wyżej wymienionym i  niewymienionym 
z  powodu ograniczonych ram tego artyku-
łu, składam gratulacje z uzyskanego sukcesu 
i podziękowania za trud włożony w organi-
zację Wystawy. Do zobaczenia za rok w tym 
samym miejscu i  o  tej samej porze, czyli 
w Ludźmierzu na początku lipca 2014 r.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Jan Szarek

Zdjęcia: Agata Karpowicz

Parada młodych hodowców



76

Święto Plonów to czas podsumowania, oce-
ny uzyskanych wyników produkcyjnych 
oraz podziękowania pracownikom Uczelni 
realizujących te ważne prace. Gospodarzem 
uroczystości, które odbyły się na  terenie 
Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalne-
go w Prusach był JM	Rektor	prof.	dr	hab.	
inż.	 Włodzimierz	 Sady, który otrzymał 
od  załogi Rolniczego Gospodarstwa Do-
świadczalnego Prusy piękny wieniec do-
żynkowy w  kształcie herbu Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie oraz bochen chleba 
z napisem „60 lat Uczelni”.

Honorowym gościem był Wojciech 
Kozak – wicemarszałek województwa 
małopolskiego, powitany dożynkowym 
chlebem i  solą oraz podziękowaniem za 
wspieranie inicjatyw Uczelni przez samo-
rząd wojewódzki. Rektor Uniwersytetu 
podkreślił wyraźny postęp w  unowocze-
śnieniu parku maszynowego pozwalającego 
na  wykonywanie terminowe wszystkich 

Święto Plonów – Dożynki uniwersyteckie 2013
Prusy, 7 września 2013 r. 

prac oraz dający możliwość prowadzenia 
zajęć dydaktycznych i  prac badawczych 
w obiektach RGD. Wicemarszałek gratulu-
jąc wyników złożył podziękowania Uczelni 

za wprowadzane nowoczesne technologie 
oraz wysoki i  uniwersalny poziom kształ-
cenia studentów. Stwierdził, że  jest żywo 
zainteresowany współpracą w zakresie two-
rzenia szlaku historii i myśli agrotechnicz-
nej na  terenie Małopolski, z  włączeniem 
obiektów zabytkowych w  Prusach oraz 
Zespołu Szkół w  Piotrkowicach Małych 
oraz innych sąsiadujących obiektów. 

Kierownik Rolniczego Gospodarstwa 
Doświadczalnego Karol Ledwich zapo-
znał uczestników z  posiadanym sprzętem 
i  obiektami gospodarstwa oraz jego blisko 
60-letnią historią, potencjałem produkcyj-
nym i wynikami gospodarczymi. 

Atmosferę radości i kontynuację trady-
cji ludowej zapewnił ubrany w stroje ludowe 
zespół Maszkowiacy z gminy Iwanowice.

Opracowanie: 
mgr inż. Jerzy JaskierniaWręczenie JM Rektorowi wieńca dożynkowego

 Kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Karol Ledwich dokonał prezentacji po-
siadanego w gospodarstwie sprzętu
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Spotkanie JM Rektora Uniwersytetu Rol-
niczego	 w  Krakowie	 prof.	 dr.	 hab.	 inż.	
Włodzimierza	 Sady z  prof.	 Zhang	 Lan-
fang przedstawicielką Chińskiego Towarzy-
stwa Mechanizacji Rolnictwa (Chinese So-
ciety of Agricultural Machinery – CSAM), 
organizacji afiliowanej przy Chińskiej 

Spotkanie władz Uniwersytetu 
z przedstawicielką Chińskiego Towarzystwa 
Mechanizacji Rolnictwa
Kraków, 9 września 2013 r.

Akademii Nauk Mechanizacji Rolnictwa 
(Chinese Academy of Agricultural Mecha-
nization Sciences – CAAMS), miało na celu 
omówienie możliwości podjęcia współpracy 
pomiędzy naszym Uniwersytetem a CSAM. 
Przygotowywany jest list intencyjny, który – 
po podpisaniu przez obydwie strony – będzie 

określał zakres współpracy naukowej 
i dydaktycznej. CSAM jest członkiem CIGR 
(por. artykuł o CIGR w tym samym nume-
rze Biuletynu) i zrzesza ponad 12.000 człon-
ków oraz 131 instytucji.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski 

Od lewej: Zhao Fengmin, prof. Zhang Lanfang (CSAM), JM Rektor UR prof. Włodzimierz Sady, prof. Tadeusz Juliszewski
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W dniach 9-14 września 2013 r. na Wydziale 
Ogrodniczym przebywała delegacja Uniwer-
sytetu Rolniczego w Plovdiv (Bułgaria), która 
brała udział w  obchodach Jubileuszu 45-lecia 
Wydziału, jak również w konferencji naukowej 
towarzyszącej tym obchodom. W skład delega-
cji wchodzili Prorektor	prof.	dr	hab.	Krasi-
mir	Ivanow	oraz prodziekan docent	Małgo-
rzata	Berova. Obecność przedstawicieli władz 
Uniwersytetu w  Plovdiv była okazją do  pod-
pisania pomiędzy naszymi Uniwersytetami 
porozumienia o  współpracy. 11  września JM 
Rektor	prof.	dr	hab.	inż.	Włodzimierz	Sady 
oraz Prorektor Uniwersytetu Rolniczego 
w Plovdiv	prof.	dr	hab.	Krasimir	Ivanow pa-
rafowali tekst porozumienia.

DOBRE TRADYCJE

Współpracę ze  strony Uniwersytetów reali-
zować będą Wydziały Ogrodnicze. Szczegóły 

Podpisanie porozumienia o współpracy 
z Uniwersytetem Rolniczym w Plovdiv w Bułgarii
Kraków, 11 września 2013 r.

współpracy zostały uzgodnione podczas 
spotkania dziekana Wydziału Ogrodnicze-
go prof.	 dr.	 hab.	 inż.	 Stanisława	 Mazura 
i Prorektora	UR	w Plovdiv	prof.	Krasimira	
Ivanova. W  trakcie spotkania wielokrotnie 
przypominano, że  w  przeszłości wielu pra-
cowników Wydziału Ogrodniczego wyjeż-
dżało na  dłuższe lub krótsze staże naukowe 
do Uniwersytetu w Plovdiv, a niektórzy rów-
nież mieli okazję podjąć tam studia ogrodni-
cze i uzyskać później stopnie naukowe. Rów-
nież bardzo owocna była wymiana studentów, 
którzy podczas 4-tygodniowych praktyk mo-
gli zapoznać się z ówczesnymi technologiami 
produkcji ogrodniczej w obu krajach.

NOWE WYZWANIA

Zawarte obecnie porozumienie dotyczy re-
alizacji wspólnych badań w  zakresie opraco-
wania elementów nowoczesnych technologii 

w  produkcji sadowniczej, warzywniczej oraz 
roślin ozdobnych, a  także urządzania tere-
nów zieleni. W  zakres tematyki badawczej 
wchodzą też ekologiczne metody upraw oraz 
zagadnienia związane z  fizjologią, genetyką, 
biochemią i  ochroną roślin. W  treści poro-
zumienia znajduje się również zapis o możli-
wościach wymiany osobowej, tak pracowni-
ków jak i  studentów. Współpraca w  zakresie 
kształcenia przewiduje wymianę pracowni-
ków z  cyklami wykładów przedmiotowych 
dla studentów i  doktorantów. Proponowane 
ze strony Wydziału Ogrodniczego UR w Kra-
kowie są następujące przedmioty prowadzone 
w języku angielskim: Biostatistics, Integrated 
Protection of Horticultural Crops, Plant Mo-
lecular Genetics and Genomics, Principles of 
Plant Cell and Tissue Culture,  Social Insect 
Ecology, Soilless Cultivation Systems oraz Po-
lymers in Horticulture prowadzony w języku 
bułgarskim. Strona bułgarska zaproponowała 
natomiast przedmioty prowadzone w języku 
angielskim: Botany – Plant Anatomy and 
Morphology and Taxonomy, Medicinal 
Plants, Plant Breeding and In Vitro Applied 
Methods, Molecular Genetics, Organic 
Farming, Hormonal Regulation of Plants, 
Plant Genetics, In Vitro Induction of Genet-
ic Diversity, Plant Biotechnology, Plant Cell 
and Tissue Cultures, Plant Stress Respons-
es And Adaptation, Vegetable Crops Pro-
duction, Seed Science and Vegetable Crops, 
Breeding and Seed Production of Vegetable 
Crops, Project Development and Manage-
ment, Instrumental Methods for Analyses, 
Price Theory, Agricultural Economics.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

dziekan Wydziału Ogrodniczego
Parafowanie tekstu porozumienia. Od  lewej: Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w  Plovdiv  
prof. dr hab. Krasimir Ivanow oraz JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
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W  piątkowy wieczór, uroczysta gala, za-
kończyła czwartą edycję Studiów Podyplo-
mowych Florystyka. Zaszczycili nas swoją 
obecnością JM Rektor Uniwersytetu Rol-
niczego	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	Włodzimierz	
Sady oraz prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Stanisław	
Mazur, dziekan Wydziału Ogrodniczego, 
którzy osobiście wręczali dyplomy i  gratu-
lowali absolwentom.

Uroczystość poprzedził egzamin prak-
tyczny, który odbywał się przez cały piątek. 
Każdy ze studentów wykonał bukiet ślubny, 
bukiet wiązany do  ręki oraz pracę główną, 
zatytułowaną „Odzyskani”. Ostatnia z  wy-
mienionych tu  prac to  wielkoformatowa 
kompozycja florystyczna, w  której każdy 
interpretował temat na swój sposób. Dzięki 
temu prace oddziaływały na  odbiorców nie 
tylko na  poziomie czysto estetycznym. Dla 
niektórych florystów środkiem przekazu 
były wyłącznie rośliny, za to inni wypowia-
dali się też poprzez nowatorskie rozwiązania 
techniczne bądź niecodzienne użycie mate-
riałów recyclingowych.

Kwiaty w Bonarce, Anno Domini 2013
Kraków, 20 września 2013 r.

TEGOROCZNI ABSOLWENCI I LAUREACI

Komisja egzaminacyjna w składzie Mariola 
Miklaszewska, Robert	Miłkowski i prze-
wodniczący zespołu sędziowskiego dr Piotr 
Salachna dokonała oceny prac i  wydała 
werdykt końcowy. Tytuł Florysty otrzyma-
li wszyscy absolwenci, którzy przystąpili 
do egzaminu: Rafał	Gorzolka, Katarzyna 
Michulec, Klaudia Piętka, Monika Po-
znańska, Małgorzata	Darczyńska, Beata	
Walaszek, Agata Sikora, Małgorzata	 Jo-
dłowska, Dalia	Siłuch, Halina	Krzywda, 
Katarzyna Ostęp, Renata	 Głogowska, 
Maria	 Kozłowska-Siec, Joanna Kotow-
ska, Kamila	 Bielecka, Beata	 Zawartka, 
Renata	 Chojnacka, Marzena Mrozek, 
Ania Knop i Iza	Bobek. 

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Ra-
fał	 Gorzolka, II miejsce zajęła Katarzyna 
Michulec, a III Klaudia Piętka.

W  kategorii bukiet ślubny na  pierw-
szym miejscu znalazła się Katarzyna Mi-
chulec, na II Rafał	Gorzolka, a na III Da-
lia	Siłuch. 

Najlepszy bukiet okolicznościowy 
do  ręki wykonał także Rafał	Gorzolka, II 
miejsce zdobyła Monika Poznańska, a  III 
Katarzyna Michulec. 

Najlepszą pracę główną zaprojektował 
i  wykonał jedyny mężczyzna wśród zda-
jących Rafał	 Gorzolka, II miejsce przy-
padło Agacie Sikorze, a  III Małgorzcie	
Darczyńskiej.

GOŚCIE ZE SZCZECINA

Na  dzień egzaminu zaprosiłam 
do  Krakowa zespół egzaminatorów 

z  Zachodniopomorskiej Izby Rzemio-
sła i  Przedsiębiorczości ze  Szczecina, aby 
przeprowadzili dla naszych studentów eg-
zamin czeladniczy. Dzięki temu f loryści 
zyskali dodatkowy dokument potwierdza-
jący ich kwalifikacje, uznawany we wszyst-
kich krajach UE.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Podczas trwającej dwa dni wystawy prac eg-
zaminacyjnych publiczność Bonarki miała 
okazję oceniać kompozycje florystów. Ich 
zdaniem twórcą najpiękniejszego bukietu 
ślubnego była Dalia	Siłuch, zaś autorem naj-
lepszego bukietu do  ręki Beata	Walaszek. 
Spośród dużych form najbardziej podobała 
się praca Moniki Poznańskiej.

Serdecznie i  gorąco dziękuję wszyst-
kim studentom za cały rok ciężkiej pracy, 
niezwykłą atmosferę, którą stworzyli pod-
czas trwania studiów i  wreszcie za pełną 
mobilizację, uspokojone nerwy i godną po-
chwały postawę na egzaminie. 

Wszystkim świeżo upieczonym flory-
stom gratuluję i  życzę dalszych sukcesów 
w kwietnych zmaganiach.

Opracowanie: 
dr hab. Bożena Pawłowska 

– kierownik studiów

Fundatorami nagród dla zwycięzców byli 

w tym roku: prof. dr hab. inż. Stanisław 
Mazur dziekan Wydziału Ogrodniczego UR, 

firma AnkaDOM, firma Oasis oraz Zenon Rek 

– prezes Stowarzyszenia Florystów Polskich.

Zwycięzca w  klasyfikacji generalnej Rafał 
Gorzolka podczas tworzenia dużej formy,  
fot. Mariola Miklaszewska
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Małopolska	 jest	 bardzo	 silnym	 ośrod-
kiem	akademickim	skupiającym	się	wo-
kół	 sektora	 Life	 Science,	 który	 tworzą	
zarówno	sektor	nowych	technologii	jak	
i sektor	rolniczy.	Chcę	zapytać	o działa-
nia	Ministerstwa	Gospodarki	 na  rzecz	
rozwoju	innowacyjności.	
Globalny rynek rozwija się bardzo dy-
namicznie. Firmy, które na  nim działają 
muszą inwestować w  nowoczesne roz-
wiązania, które nie tylko zwiększają ich 
konkurencyjność, ale także zmniejsza-
ją koszty prowadzenia biznesu. Dlatego 
chcemy wspierać i  promować tych, któ-
rzy skutecznie realizują swoje projekty 
w tym zakresie lub mają ciekawe pomysły 
na przyszłość. Zależy nam na budowie wy-
soce konkurencyjnej gospodarki opartej 
na wiedzy i coraz bliższej współpracy biz-
nesu z nauką. Aby to osiągnąć, potrzebne 
jest m.in. stabilne otoczenie legislacyj-
ne, niska inf lacja i  niezachwiana waluta. 
Równie ważne są też sprawnie funkcjonu-
jąca administracja, rozwinięta infrastruk-
tura oraz wykwalifikowane kadry.
W  Ministerstwie Gospodarki przygo-
towujemy „Program Rozwoju Przed-
siębiorstw” (PRP), który będzie doku-
mentem wykonawczym do  Strategii 
Innowacyjności i  Efektywności Gospo-
darki. PRP to  koncepcja wsparcia pol-
skich przedsiębiorstw, ze  szczególnym 
uwzględnieniem innowacyjności. Doku-
ment zawiera też wytyczne do  opracowy-
wania programów operacyjnych na  lata 
2014-2020. Pozwoli też usunąć bariery 
oraz stworzyć przyjazne otoczenie dla 
firm. Ponadto, wspólnie z  resortami na-
uki i  rozwoju regionalnego prowadzimy 

prace nad podziałem środków w  ramach 
nowej perspektywy finansowej. W  latach 
2014-2020 główny nacisk położymy m.in. 
na  zapewnienie przyjaznych warunków 
dla rozwoju innowacyjności w  Polsce, 
w szczególności na komercjalizację istnie-
jących rozwiązań i ich praktyczne zastoso-
wanie rynkowe. Chcemy także zwiększyć 
nakłady na badania i  rozwój (B+R), pod-
nieść jakość i interdyscyplinarność badań 
naukowych oraz bardziej je skomercjali-
zować i  umiędzynarodowić. Szacujemy, 
że  nakłady na  B+R wzrosną do  poziomu 
1,7 proc. PKB, zgodnie z  celami unijnej 
strategii Europa 2020.

Aby	 budować	 nowoczesną	 gospodarkę	
konieczne	są badania	naukowe	 i wdroże-
nia.	 Jakie	 działania	 planuje	 podjąć	 Mi-
nisterstwo	 Gospodarki,	 aby	 zwiększyć	
udział	nowych	technologii	i wyników	ba-
dań	prowadzonych	w polskich	ośrodkach	
akademickich	 w  krajowej	 gospodarce,	
w tym	zwłaszcza	w sektorze	rolnym?
Konkurencyjność gospodarki i  przedsię-
biorstw działających w  jej ramach, musi 
opierać się nie tylko na wiedzy o innowa-
cjach, ale wymaga współpracy wszystkich 
uczestników rynku. Dzięki temu firmy 
będą skuteczniej wprowadzać nowe tech-
nologie, z  których wszyscy skorzystamy. 
Innowacje ułatwią też samym przedsię-
biorcom rozwój na rynku międzynarodo-
wym. Dla przedsiębiorców przygotowali-
śmy m.in. bon na  innowacje w wysokości 
15 tys. zł do  wykorzystania na  realizację 
swojego pomysłu w  regionie (tzw. Mały 
bon). Z  kolei na  wdrożenie innowacji 
w  całym kraju firma może ubiegać się 

o  tzw. Duży bon, czyli 50 tys. zł pomocy 
finansowej. Proponujemy też inne formy 
wsparcia, takie jak m.in. granty, ulga po-
datkowa, instrumenty zwrotne na  zakup 
nowoczesnych technologii.
W  dokumentach, o  których wspomnia-
łem: Strategia Innowacyjności i Efektyw-
ności Gospodarki oraz Program Rozwoju 
Przedsiębiorstw do 2020 roku, zapisaliśmy 
także rozwiązania, które zacieśnią współ-
pracę biznesu z  nauką. Zachęcamy m.in. 
do korzystania z usług tzw. brokera inno-
wacji, czyli osoby, która specjalizuje się 
w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informa-
cji od  naukowców, grup badawczych, czy 
przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie 
nawiązywanie kontaktów przedstawicieli 
nauki z właścicielami firm oraz kojarzenie 
partnerów transferu technologii.
Moim zdaniem dobrym pomysłem 
na  współpracę między firmami, a  sekto-
rem B+R są  też otwarte innowacje, czyli 
włączenie praktyków działających na ryn-
ku w  projekty badawcze. Podkreślę jed-
nak, że nie chcemy narzucać konkretnych 
form kooperacji, a jedynie eliminować ba-
riery w kontaktach biznesu i nauki.

Wielu	 absolwentów	Uniwersytetu	Rol-
niczego decyduje się na  rozpoczęcie 
własnej	 działalności	 gospodarczej,	
to  też	 jeden	 z  wyznaczników	 postępu	
zachodzącego	 w  polskim	 rolnictwie.	
Młodzi	 przedsiębiorcy	 oczekują	 jed-
nak	systemowej	pomocy.	Jakie	wsparcie	
w tym	zakresie	może	zaproponować	im	
Ministerstwo	Gospodarki?
Po raz kolejny przywołam tutaj „Program 
Rozwoju Przedsiębiorstw do  2020 r.” 

Zależy nam na budowie wysoce konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy i coraz bliższej współpracy biznesu z nauką 

– podkreśla Janusz Piechociński – wicepremier minister gospodarki
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(PRP). Zaproponowane w  nim rozwiąza-
nia dotyczą, bowiem przede wszystkim 
bardziej przyjaznego otoczenia dla przed-
siębiorców, wzmacniania współpracy biz-
nesu ze  światem nauki oraz zwiększenia 
rozpoznawalności polskich firm na rynku 
międzynarodowym. Jednym z  celów PRP 
jest właśnie pomoc początkującym przed-
siębiorcom, poprzez ułatwienie dostępu 
do kapitału na inwestycje i rozwój. Ponad-
to przypomnę, że w Ministerstwie Gospo-
darki prowadzimy od  kilku lat działania 
deregulacyjne. Ich efektem są cztery usta-
wy, z których trzy już weszły w życie. Zmie-
niając prawo, skupiamy się na uproszczeniu 
biurokratycznych zawiłości, ograniczeniu 
obowiązków informacyjnych oraz budowa-
niu wzajemnego zaufania przedsiębiorców 
i  instytucji państwowych. Ostatnia przy-
jęta przez Radę Ministrów ustawa o  uła-
twieniu warunków prowadzenia działal-
ności gospodarczej m.in. wydłuża termin 
na rozliczenie VAT w imporcie, zmniejsza 
uciążliwości kontrolne w  portach mor-
skich oraz wprowadza ulgi podatkowe. 
Przygotowaliśmy również projekt ustawy 
o  standaryzacji niektórych wzorów pism 
w procedurach administracyjnych. Ułatwi 
to zarówno przedsiębiorcy jak i obywatelo-
wi uzyskanie decyzji lub pozwolenia oraz 
usprawni pracę urzędów. Standaryzacja 
sprzyjać będzie przejrzystości prawa oraz 
ograniczy uznaniowość administracyjną. 
Dzięki temu możliwa będzie elektroniza-
cja około  80 procedur administracyjnych 
określonych w 25 ustawach.
Dążymy też do  wprowadzenia tzw. za-
sady „dwóch terminów”. Zgodnie z  nią 
przepisy mające wpływ na podejmowanie 
i  wykonywanie działalności gospodarczej 
będą wchodzić w  życie tylko dwa razy 
w roku, np. 1 stycznia i 1 czerwca. Pozwoli 
to właścicielom firm na skuteczne i racjo-
nalne planowanie działań oraz skróci czas 
poświęcany na analizę i ciągłe dostosowy-
wanie się do nowych regulacji prawnych.

Gości	 Pan	 w  Uniwersytecie	 Rolni-
czym	 w  Krakowie,	 który	 w  tym	 roku	

obchodzi	 jubileusz	 60-lecia	 autono-
micznej	 działalności.	 Jakie	 widzi	 Pan	
szanse	 promocji	 polskich	 produktów	
na globalnym	rynku?
1 kwietnia 2013 r. rozpoczęliśmy kampa-
nię promującą naszą gospodarkę w  kraju 
i  zagranicą. Jej celem jest poprawa wize-
runku kraju wśród partnerów międzyna-
rodowych, większy dostęp do  informacji 
zarówno o Polsce, jak i warunkach prowa-
dzenia działalności gospodarczej poza jej 
granicami oraz wzrost inwestycji naszych 
przedsiębiorców na  rynkach zagranicz-
nych. Wytypowaliśmy 15 kluczowych 
grup produktowych, m.in. meble, wyroby 
jubilersko-bursztynnicze, okna i  drzwi, 
usługi IT/ICT, jachty, budownictwo, ko-
smetyki czy żywność. Dla każdej branży 
została opracowana koncepcja progra-
mu promocji na  3 kolejne lata. Chcemy 
zwiększyć działania promujące nasz eks-
port. W ramach projektu, którego budżet 
to 340 mln zł, przeznaczymy 160 mln zł 
dla polskich firm na wsparcie ich działań 
promocyjnych na rynkach zagranicznych. 
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot 

nawet 75 proc. kosztów, w  tym dofinan-
sowania do  udziału w  zagranicznych 
targach i  misjach. Zależy nam również 
na  rozszerzeniu kierunków polskiego 
eksportu, dlatego wytypowaliśmy pięć 
perspektywicznych rynków zagranicz-
nych. Są  to: Algieria, Brazylia, Kanada, 
Kazachstan i  Turcja. Łączny udział tych 
krajów w  naszym eksporcie wynosi nie-
wiele ponad 2 procent, a  moim zdaniem 
mają one ogromny potencjał gospodarczy, 
stabilność makroekonomiczną oraz dużą 
chłonność rynku.
Wszystkie działania promocyjne są  reali-
zowane z wykorzystaniem idei Marki Pol-
skiej Gospodarki. Logo reklamujące pol-
skie produkty i przedsiębiorców na rynku 
międzynarodowym, buduje tym samym 
silną pozycję krajowych marek zagranicą. 
Planujemy, by Program Marki Polskiej 
Gospodarki był wdrażany w  kolejnej per-
spektywie finansowej w  ramach pomocy 
z funduszy strukturalnych UE.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

Janusz Piechociński – wicepremier minister gospodarki
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Organizatorami tegorocznego zjazdu byli: 
Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagiel-
loński, Stowarzyszenie MANKO oraz orga-
nizacja EUROSTUDENT. Udział w  nim 
wzięło m.in. 20 rekruterów, 40 dyrektorów 
z najlepszych szkół średnich Ukrainy, Moł-
dawii, Czech, i Kazachstanu oraz 14 uczelni 
wyższych z  całej Polski. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objęli: Marek Sowa 
marszałek	województwa	małopolskiego, 
Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz 
Małopolski Urząd Wojewódzki. Partnera-
mi zjazdu byli Miasto Kraków oraz Staro-
stwo Powiatowe w Krakowie. Na to działa-
nie należy także spojrzeć, jako na przykład 
dobrej praktyki współpracy pomiędzy 
Działem Nauki i  Współpracy Międzyna-
rodowej oraz  Działem Nauczania naszego 
Uniwersytetu.

Oficjalne otwarcie odbyło się 5 sierp-
nia w Centrum Kongresowym Uniwersy-
tetu Rolniczego. Gości, jako gospodarz 
spotkania powitał JM Rektor Uniwer-
sytetu	 Rolniczego	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 
Włodzimierz	Sady. 

Podczas czterech dni zjazdu goście 
mieli okazję zapoznania się z  ofertą edu-
kacyjną, działalnością naukową oraz bazą 
naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Rol-
niczego. W  tym czasie prowadzone były 
również liczne spotkania z poszczególnymi 
partnerami z Europy Wschodniej, zaintere-
sowanymi współpracą. W  najbliższej przy-
szłości liczymy szczególnie na  rozpoczęcie 
współpracy z  przedstawicielami z  Kazach-
stanu oraz Mołdawii.

W  ramach Zjazdu została zorga-
nizowana konferencja prasowa pod ha-
słem; Studenci z  Europy Wschodniej 

II Międzynarodowy Zjazd Dyrektorów i Rekruterów Szkół 
Średnich z Europy Wschodniej w Uniwersytecie Rolniczym

Kraków, 5-8 sierpnia 2013 r.

– niewykorzystany potencjał, podczas któ-
rej poruszone zostały następujące tema-
ty: Przyjmowanie cudzoziemców do  szkól 
publicznych, Polskie uczelnie wyższe – 
nowe perspektywy rozwoju dla młodzieży 
z Polski i zagranicy, Rekrutacja studentów 
z  Europy Wschodniej na  studia w  Polsce. 
Uniwersytet Rolniczy był reprezentowa-
ny przez dr.	 hab.	 inż.	 Sylwestra	 Tabo-
ra,	 prof.	 UR	 –	 Prorektora	 ds.	 Dydak-
tycznych i  Studenckich, który poruszył 
między innymi kwestie potrzeby przy-
gotowania uczelni wyższych na przyjęcie 
studentów zagranicznych.

Czterodniowy Zjazd zaowocował 
szeroką dyskusją na  temat dalszej dro-
gi internacjonalizacji szkół wyższych. 
Przebiegał we wspaniałej atmosferze, 
a dziś po jego zakończeniu pozostaje nam 
podsumować jego dokonania i  zabrać 
się do  solidnej pracy. Pełny Raport z  II 
Międzynarodowego Zjazdu Dyrektorów 
i  Rekruterów Szkół Średnich z  Europy 

Wschodniej znajdziecie Państwo w Aktu-
alnościach na stronie internetowej Działu 
Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Opracowanie: 
mgr Dominika Dankiewicz

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej, 
mgr Natalia Kopczyńska

Dział Nauczania

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w roku akademickim 2005/2006 

w Polsce uczyło się 2 mln studentów, progno-

zy na lata 2023/2025 mówią już tylko o 1,25 

mln osób. Jednym z rozwiązań zapełnienia 

pustych sal wykładowych jest promocja pol-

skiego szkolnictwa wyższego za granicą.

Ukraina, Białoruś, Norwegia, Szwecja, USA, 

Litwa, Rosja, Kazachstan, to kraje, z których 

studenci zagraniczni przyjeżdzający do Pol-

ski stanowią największy odsetek i są oni 

w większości zainteresowani studiami pro-

wadzonymi w języku polskim.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
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Celem inicjatywy organizowanej przez 
Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, 
skierowanej do  nowoprzyjętych na  naszą 
Uczelnię studentów była integracja tych 
studentów ze  sobą oraz zapoznanie ich 
z  funkcjonowaniem Uczelni, a  także prze-
kazanie cennych porad dotyczących studio-
wania. Tegoroczny Obóz odbył się w  Po-
wroźniku i uczestniczyło w nim 40 żaków, 
którzy zakwaterowani byli w Domu Wcza-
sowym „Janosik”. 

SZCZĘŚLIWA „13”

Pierwsi świeżo upieczeni studenci na  miej-
scu pojawili się w  dość mocnej grupie tuż 
przed godziną 13. Jadąc tym samym auto-
busem mieli możliwość wstępnego pozna-
nia się. Po  zakwaterowaniu się wszystkich 
uczestników przyszła pora na  ważną część 
tj. na oficjalne rozpoczęcie Obozu i przywi-
tanie studentów. Dokonali tego dr	hab.	inż.	
Sylwester	Tabor,	prof.	UR	–	Prorektor	ds.	
Dydaktycznych i  Studenckich, mgr Wa-
cław	 Trojan kierownik Działu Nauczania 
oraz Anna Orlof przewodnicząca Samo-
rządu Studentów. Podczas tego spotkania 
młodzi studenci mieli możliwość zadawania 
pytań panu Prorektorowi i  panu Kierowni-
kowi, dowiadując się przy tym wielu poży-
tecznych rzeczy. Na  koniec samorządowcy 
rozdali uczestnikom Obozu małe upominki 
i wspólnie z szanownymi gośćmi zaproszony-
mi na ten wieczór, zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie w  koszulkach obozowych. Po  części 
oficjalnej przyszła pora na  degustację pro-
duktów regionalnych.

Kolejnym punktem pierwszego dnia 
były prowadzone przez absolwenta naszej 

„Adapciak 2013”
Powroźnik, 23-27 września 2013 r.

Uczelni mgr.	 inż.	 Piotra	 Wołkowskiego 
warsztaty sceniczne połączone z  zabawami 
integracyjnymi, podczas których uczestnicy 
świetnie się bawili.

PIERWSZY DZIEŃ WYKŁADÓW

Drugiego dnia odbyły się szkolenia mają-
ce na  celu zaznajomienie studentów I  roku  
z  wszelkimi sprawami dotyczącymi studio-
wania, aby ich start na Uczelni był łatwiejszy  
i  przyjemniejszy. Strukturę Uniwersytetu 
i sprawy studenckie omówił mgr Krzysztof 
Duda, następnie dr	inż.	Krzysztof	Klęczar	
dyrektor Centrum Transferu Technologii 
przeprowadził dwa certyfikowane szkolenia 
Student na  rynku pracy oraz Przedsiębior-
czość akademicka. Następnym prelegentem 
była mgr	 inż.	 Izabela	Majewska rzecznik 
prasowy Uniwersytetu Rolniczego, która 

również przeprowadziła certyfikowane szko-
lenie Sztuka autoprezentacji. Ostatnią osobą 
szkolącą tego dnia żaków był mgr	inż.	Mi-
chał	 Szanduła kierownik Centrum Kul-
tury Studenckiej, który opowiedział zebra-
nym studentom o  szeroko pojętej kulturze 
studenckiej w  Uniwersytecie Rolniczym, a 
także organizacjach studenckich działają-
cych przy Centrum Kultury Studenckiej. 
Na koniec przeprowadził szkolenie z zakresu 
BHP. Tego dnia nowi studenci doświadczyli 
namiastki wykładów akademickich.

SPORT I KULTURA

Kolejny dzień to  zupełny relaks na  base-
nach termalnych w  Bukowinie Tatrzań-
skiej, gdzie uczestnicy Obozu mieli moż-
liwość zregenerowania sił w  gorących 
źródłach term tatrzańskich. Wyjazd ten 

Obozowiczów powitał dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych 
i Studenckich
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dostarczył studentom wielu wrażeń, 
a  każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie 
począwszy od  jacuzzi, przez bulgotniki, 
po  zjeżdżalnie. Wieczorem przyszła pora 
na  dyskotekę, podczas której można było 
wytańczyć się do białego rana.

Przedostatniego dnia wzięliśmy udział 
w zwiedzaniu jednej z najstarszych na tere-
nie Małopolski cerkwi, która znajduje się 
właśnie w  Powroźniku. Przewodnik opo-
wiedział dokładnie historię tej świątyni 
wraz z  towarzyszącymi jej legendami. Na-
stępnie przyszła pora na  mecz koszykówki 
pomiędzy kadrą „Adapciaka”, którą two-
rzyli samorządowcy, a  studentami I  roku. 
Po  pasjonującej grze wszyscy zadowoleni 
wrócili do ośrodka. Po południu Anna Or-
lof przewodnicząca Samorządu Studentów 
przeprowadziła szkolenie na temat działal-
ności samorządowej w  Uniwersytecie Rol-
niczym. Młodzi studenci mieli możliwość 
zadawania pytań, które ich nurtują, głów-
nie dotyczących systemu USOS. Ukorono-
waniem dnia była dyskoteka pożegnalna, 
podczas której odbywały się „zabawy we-
selne”, w których uczestnicy Obozu bardzo 
chętnie brali udział. Na zwycięzców czeka-
ły bardzo atrakcyjne nagrody.

BYŁO SUPER

Ostatniego dnia samorządowcy serdecz-
nie podziękowali wszystkim za przybycie, 
świetną zabawę, mile spędzony czas, a  tak-
że wyrazili nadzieję na  owocną współpracę 

ze studentami uczestniczącymi w wyjeździe 
adaptacyjnym w  Samorządzie Studentów. 
Podczas tych zaledwie kilku dni spędzonych 
w  malowniczym Powroźniku, uczestnicy 
„Adapciaka” zbliżyli się do siebie niesamowi-
cie. Integracja miała wymiar zarówno socjo-
logiczny, jak i emocjonalny. Porwani nurtem 
świeżo rozpoczętego, akademickiego życia 
żacy odkryli, ile wspaniałości ściele się pod 
stopami studenta Uniwersytetu Rolniczego. 
Bogaty wachlarz spotkań informacyjnych 
o zróżnicowanej tematyce, związanej nie tyl-
ko z uczelnią ubarwił pobyt i wzbudził zain-
teresowanie wielu.

Możemy śmiało, z  czystym sercem 
powiedzieć, że  podczas tegorocznego obo-
zu przedstawiciele Samorządu Studentów 
zaszczepili w  młodych żakach iskierkę 
samorządności.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
władzom rektorskim za wsparcie finansowe 
naszego wyjazdu oraz wszystkim przybyłym 
gościom, bez których świetność tej inicjaty-
wy nie zostałaby osiągnięta.

Opracowanie: Paweł Walner
Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Zabawa była przednia

Pamiątkowe zdjęcie Obozowiczów



85

ku
ltu

ra

Z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowiec-
kiego, w Lanckoronie, został zorganizowany 
Festiwal Pieśni Myśliwskiej. Festiwalowi 
muzyki myśliwych towarzyszyły: Wieczór 
Kuchni i Nalewek Myśliwskich odbywający 
się w  ramach IV Lanckorońskich Spotkań 
z Kulturą Łowiecką oraz I Galicyjska Giełda 
Kolekcjonerska. 

Z ANNAŁÓW TRADYCJI

Do  malowniczego miasteczka zawitali go-
ście z  całej Polski, zarówno przedstawicie-
le Lasów Państwowych, członkowie Kół 
Łowieckich, jak i  sygnaliści myśliwscy, 
śpiewacy, kolekcjonerzy i  kuchmistrzowie. 
Wśród zaproszonych znaleźli się również 
chórzyści działającego przy Uniwersytecie 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Chó-
ru Męskiego AGRICOLA Krakowskiego 
Środowiska Akademickiego. Szczególnym 
wyróżnieniem dla chóru była prośba o  wy-
konanie odnalezionej najstarszej pieśni, o te-
matyce łowieckiej, pochodzącej z  regionu 

lanckorońskiego. Dawna piosenka z  okolic 
Lanckorony została opracowana przez dy-
rygentkę chóru na  potrzeby wykonania 
w  układzie na  cztery głosy męskie i  wraz 
z jej pierwszym wykonaniem stała się oficjal-
nym Sygnałem Festiwalu Pieśni Myśliwskiej 
w Lanckoronie, który od 2013 r. ma się wpi-
sać na stałe w kalendarz uroczystości łowiec-
kich. Partytura opracowania na  chór męski 
została złożona w Muzeum im. prof. Anto-
niego Krajewskiego w  Lanckoronie obok 
pierwodruku wersji oryginalnej.

SPOTKANIE RÓWIEŚNIKÓW

Koncert festiwalowy odbył się na  malow-
niczym lanckorońskim Rynku, otoczonym 
drewnianymi zabudowaniami z  drugiej po-
łowy XIX i  początku XX wieku. Wystąpi-
ły zespoły sygnalistów, zespoły śpiewacze, 
chóry. Uwagę licznie zgromadzonej publicz-
ności szczególnie przykuł występ Zygmun-
ta	 Burzyńskiego, rówieśnika Polskiego 
Związku Łowieckiego, a więc obchodzącego 

w  tym roku jubileusz 90. urodzin. Wy-
jątkowy letni dzień zakończyło ognisko 
zorganizowane w  ruinach lanckorońskie-
go zamku, gdzie pieśń myśliwska i  dźwięk 
rogów rozbrzmiewały wyjątkowo pięknie. 
Następnego dnia odbyła się uroczysta msza 
polowa koncelebrowana przez Kapelana be-
skidzkich myśliwych ks.	 Adama	 Ciapka 
oraz proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela 
w  Lanckoronie ks.	 Jana	Bobrka. Szczegól-
nie uroczysty charakter mszy nadała asysta 
Pocztów Sztandarowych beskidzkich kół 
łowieckich oraz Chorągwi Zakonu Kawale-
rów Orderu Złotego Jelenia, a także oprawa 
muzyczna w wykonaniu zespołu francuskiej 
muzyki myśliwskiej   „Trompe de chasse” 
z  Warszawy, zespołu sygnalistów myśliw-
skich „Królewscy” z Niepołomic oraz Chóru 
Męskiego AGRICOLA Krakowskiego Śro-
dowiska Akademickiego przy Uniwersytecie 
Rolniczym. 

TUTTI

Festiwal zakończył koncert wszystkich 
uczestników występujących dnia poprzed-
niego oraz gości specjalnych: wspomnianego 
powyżej zespołu „Trompe de chase”, Zespo-
łu „Żubrosie” z  Opola  oraz Zespołu Pieśni 
Myśliwskiej „Nemrod” z Poznania. 

Odbierając pamiątkowe dyplomy 
utwierdziliśmy się w przekonaniu, że  reper-
tuar myśliwski i łowiecki doskonale splata się 
z charakterystyką brzmienia męskiego chóru 
i jest wyjątkowo serdecznie odbierany przez 
publiczność. Pieśni myśliwskie zadomowią 
się zatem w repertuarze chóru na dobre!

Opracowanie: 
mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz

Festiwal Pieśni Myśliwskich
Lanckorona, 6-7 lipca 2013 r.
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 1 lipca do 18 października 2013 r.

Wieści rolnicze	 1.07.2013	r.
Ostrożnie z kukurydzą lepiej wypróbuj żyto
Artykuł informuje, że w czasie Targów By-
dła, Trzody Chlewnej i  Drobiu w  Łodzi, 
dr inż. Tomasz Schwarz (UR) wygłosił 
wykład, w  którym wskazał, że  energia ma 
bardzo duże znaczenie z  punktu widzenia 
zarówno fizjologii zwierząt, jak i  kosztów 
żywienia. W kwestii ekonomicznej podsta-
wowymi surowcami wchodzącymi w skład 
mieszanek paszowych dla świń są zboża.

Warzywa	 1.07	2013	r.
Końcowa ochrona cebuli
Materiał dr. inż. Jacka Nawrockiego (UR), 
w  którym autor wskazuje, że  do  najczęst-
szych chorób cebuli i innych warzyw cebulo-
wych, powodujących znaczne straty w plonie 
należą: mączniak rzekomy, alternarioza oraz 
fuzarioza cebuli. Wskazuje on  ich objawy 
oraz sposoby zapobiegania im.

Rolnik dzierżawca	 1.07.2013	r.
Drobiarstwo trzyma się mocno
Tekst zawiera relację z  konferencji nauko-
wej Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej 
w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 
W materiale cytowana jest wypowiedź prof. 
dr. hab. inż. Janusza Żmji (UR), w  której 
podkreślił, że  Polska jest jednym z  naj-
większych eksporterów produktów rolno-
spożywczych w Europie.

Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny 
1.07.2013	r.
Najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie 
technologii browarniczej – 34 Kongres EBC
Materiał sygnowany przez dr inż. Edytę 
Kordialik-Bogacką (Politechnika Łódzka) 

i  dr. inż. Aleksandra Poredę (UR) relacjo-
nuje konferencję, która odbyła się w  Luk-
semburgu, podczas której zaprezentowano 
60 referatów i  109 posterów, obejmujących 
zagadnienia związane z branżą piwowarską. 

Przemysł Chemiczny	 	1.07.2013	r.
Dwufazowa bioceramika oparta na fosfora-
nach wapnia w płynach fizjologicznych
Materiał sygnowany przez pracowników 
naukowych kilku uczelni w  tym mgr inż. 
Dagmarę Maliną, absolwentkę Biotechno-
logii (UR), w  którym autorzy informują, 
że  zbadano właściwości fizykochemiczne 
i  biologiczne bioceramiki dwufazowej, zło-
żonej z  HAp naturalnego otrzymanego 
z kości zwierzęcych oraz komercyjnego TCP. 
Uzyskane wyniki potwierdzają potencjalną 
przydatność otrzymanej ceramiki dwufazo-
wej do zastosowań medycznych.

Owoce Warzywa Kwiaty	 	1	07.2013	r.
Nie tylko na zdjęciu
Materiał prezentuje rodzinę i firmę Zbignie-
wa Klimowicza, prezesa Grupy Producen-
tów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o. 
Jest on absolwentem Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu, zaś jego żona Cecylia ukończyła 
ogrodnictwo na  ówczesnej Akademii Rol-
niczej w  Krakowie. Ich firma wielokrotnie 
otrzymywała nagrody i wyróżnienia w wielu 
kategoriach.

Inwestycje Sektora Publicznego 1.07.2013	r.
Oszczędna hala
Forum branżowe	 1.08.2013	r.
Ekonomicznie i ekologicznie
Polska Dziennik Zachodni	 30.09.2013	r.
Energia w „termosie”

Materiały przedstawiają informacje o budo-
wie, funkcjonowaniu i kosztach eksploatacji 
pasywnej hali sportowej, którą posiada UR.

Hasło Ogrodnicze	 1.07.2013	r.
Sterowanie klimatem w obiektach pod osłonami
Autor – prof. dr hab. inż. Sławomir Kur-
paska (UR) wskazuje, że  w  produkcji pod 
osłonami ważnym zagadnieniem jest utrzy-
manie czynników wpływających na  wzrost 
uprawianych roślin na zalecanym poziomie. 
Czynniki te można podzielić na dwie grupy: 
związane z parametrami mikroklimatu oraz 
dotyczące strefy korzeniowej.

Gazeta Wyborcza	 1.07.2013	r.
Od naukowca do biznesmena
Materiał prezentuje odkrycia dr. inż. Ada-
ma Tofilskiego (UR), który swoje badania 
nad pomiarami pszczół chce wykorzystać 
w praktyce i liczy na sukces swojej założonej 
niedawno firmy.

Forum Akademickie	 1.07.2013	r.
Oblicza Wody
Relacja z  Festiwalu Nauki w  Krakowie, 
którego koordynatorem był Uniwersytet 
Rolniczy.

Dziennik Polski	 1.07.2013	r.
Słynny 600 letni dąb Bartek trafił pod opie-
kę studentów z Krakowa
Super Express,	 2.07.2013	r.
Bartek w wersji 3D
Kurier Szczeciński,	 2.07.2013	r.
Studenci z trzech krakowskich uczelni reali-
zują projekt badawczy „Bartek 3D”
Gazeta Wyborcza Kielce	 4.07	2013 r.	
Mierzą Bartka w trzech wymiarach
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Angorka	 14.07.2013	r.
Wybitne drzewa
Materiały informują, że  studenci z  trzech 
krakowskich uczelni – Uniwersytetu Rol-
niczego, Uniwersytetu Pedagogicznego 
i  Akademii Górniczo-Hutniczej – realizują 
projekt badawczy pod nazwą „Bartek 3D”. 
Polega on  na  naziemnym skanowaniu lase-
rowym najstarszego i  największego drzewa 
w  Polsce. Na  wiosnę Studenckie Koła Na-
ukowe: Leśników (UR), Geografów (UP) 
i Geodetów (AGH), rozpoczęły monitoring 
„Bartka”.

Bydło	 1.	07.2013	r.
VII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła 
Polskiego
Materiał zawiera obszerną relację z krajo-
wej wystawy Czerwonego Bydła Polskie-
go w  Szczyrzycu, której komisarzem był 
prof. dr. hab. inż. Jan Szarek (UR).

Tygodnik Podhalański	 2.07.2013	r.
Paląca akcja
Polska Gazeta Krakowska,	 16.07.2013	r.
Do ataku na barszcz!
Dziennik Polski	 17.07.2013	r.
Barszcz Sosnowskiego znowu atakuje
Dziennik Polski	 26.07.2013	r.
Ludzie próbują walczyć z jadowitym 
barszczem
Dziennik Polski	 1.08.2013	r.
Nie dotykaj barszczu!
Głos Koszaliński	 29.08.2013 r.	
Gatunek obcy bywa naprawdę groźny – 
mówi doktor Marek Wajdzik
Publikacje dotyczą planu zwalczania barsz-
czu Sosnowskiego. Akcja koordynowana jest 
naukowo przez naukowców z UR.
 
Poradnik rolniczy Polskie mleko i żywiec 
7.07.2013	r.
Dlaczego żwacz się zakwasza
Zdaniem cytowanego w  materiale prof. 
dr. hab. inż. Zygmunta Kowalskiego (UR) 
40-50 proc. przypadków kwasicy sub-
klinicznej występuje w  okresie wczesnej 
laktacji i  spowodowana jest zbyt szybkim 
przejściem z  dawek opartych na  paszach 

objętościowych w  okresie zasuszania wła-
ściwego do dawek produkcyjnych, bogatych 
w  pasze treściwe. Kwasica żwacza należy 
do  jednych z  najczęściej występujących 
schorzeń przewodu pokarmowego krów 
mlecznych.

Polska Gazeta Krakowska	 9.07.2013	r.
Trwa szturm na wyższe uczelnie
Dziennik Polski,	 9.07.2013	r.
Szturm na uczelnie
Polska Gazeta Krakowska	 10.07.2013	r.
Rekrutacja na wyższe uczelnie. Hitem 
dietetyka
Dziennik Polski,	 17.07.2013	r.
Studia z pasją. I co dalej?
Metro Warszawa	 29.07.2013	r.
Rekordowa kryminologia
Gazeta Wyborcza	 1.08.2013	r.
Wolne miejsca na studiach 
Fakt	 5.08.2013	r.
Studia do wzięcia
Polska Gazeta Krakowska,	 17.08.2013	r.
Na wielu kierunkach wciąż czekają indeksy
Nasze Miasto Kraków	 22.08.2013	r.
Są jeszcze do wzięcia indeksy na uczelniach
Dziennik Polski,	 29.08.2013	r.
Letnia rekrutacja, to druga szansa na indeks

Polska Głos Wielkopolski	 2.09.2013	r.
Najpierw się zbadaj, potem wybieraj
Gazeta Wyborcza	 3.09.2013	r.
Są wolne miejsca na studiach dziennych
Merto Warszawa	 30.09.2013	r.
Coraz mniejsze kolejki po dyplom
Materiały prasowe wielokrotnie informo-
wały o  trwającej rekrutacji. Często poja-
wiały się tezy, że na krakowskich uczelniach 
nie widać kryzysu związanego z  niżem 
demograficznym. Podawano również dane 
dotyczące ilości kandydatów, na  popularne 
kierunki. Na UR najbardziej obleganym kie-
runkiem była dietetyka (18 os./na  miejsce). 
Najmniej popularnym kierunkiem było rol-
nictwo – 1os./miejsce.

Dziennik Polski	 10.	07.2013	r.
Na Rynku Głównym mierzą temperaturę 
i nasłonecznienie
Materiał informuje, że  dr lek. wet. Marek 
Tichner (UR) i Leszek German z Wydziału 
Kształtowania Środowiska UM Krakowa 
testują przenośne urządzenie do  mierzenia 
temperatury i  nasłonecznienia na  płycie 
Rynku Głównego w Krakowie. Ma ono po-
móc w  ustaleniu nowych zasad pracy doro-
żek w upalne dni.
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Gazeta bieszczadzka	 2.07.2013	r.
Przez łąki i lasy Bieszczadów
Gazeta informuje o  wernisażu wystawy 
zdjęć, których autorami są  Ewa i  Marcin 
Scelinowie, absolwenci Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie – 
przyrodnicy i  leśnicy, pracujący w  Nadle-
śnictwie Baligród.

Dziennik Polski	 16.07.2013	r.
Krowodrza
Krótka notatka informuje, że  obok akade-
mika UR i  SP nr 34 przy ul. Urzędniczej 
stanęły słupki, które uniemożliwiają wjeż-
dżanie na trawnik.

Nowiny	 19.07.2013	r.
Lubię popatrzeć, co i jak rośnie
Gazeta informuje, że Maciej Iżowski z Beska 
zajął II miejsce w plebiscycie Nowin Rolnik 
Roku 2013. Jest on absolwentem Akademii 
Rolniczej w Krakowie.

Nowiny Jeleniogórskie	 23.07.2013	r.
Podzwonne dla PKS-u. Rozmowa z Barbarą 
Koper, syndykiem masy upadłości zgorze-
leckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej 
Gazeta przedstawia krótki biogram Bar-
bary Koper, informujący, że  pochodzi ona 
z  Bystrzycy Kłodzkiej i  jest absolwentką 

Akademii Rolniczej w  Krakowie, gdzie 
ukończyła wydział ekonomiki i  organizacji 
przedsiębiorstw oraz dziesiątki kursów spe-
cjalizacyjnych, weryfikowanych w praktyce.

Dziennik Polski	 24.07.2013	r.
Kosztowne dodatkowe studia
Dziennik Polski	 29.08.2013	r.
Wyrok jeszcze nie zapadł 
Gazety informują, że  od  października 
we  wszystkich państwowych szkołach wyż-
szych obowiązywać będą opłaty za drugi i każ-
dy następny kierunek studiów. Ich wysokość 
może skutecznie odstraszać od  dodatkowej 
nauki. MNiSW pozostawiło uczelniom 
swobodę w sprawie czesnego – każda z nich 
sama podejmuje decyzję, ile będzie kosztować 
kształcenie na drugim kierunku. Środowiska 
studenckie zapowiedziały skierowanie ustawy 
do Trybunału Konstytucyjnego. W UR więk-
szość kierunków kosztuje rocznie ok. 4 tyś. zł. 
Najwięcej kosztuje weterynaria – 9 tyś. zł.

Gazeta Wyborcza	 25.07.2013	r.
Koleje mają wykonawcę nowych torów
Dziennik Polski	 27.08.	2013	r.
Włosi budują nowy terminal w Balicach. 
Przebudują też linię kolejową na lotnisko
Dziennik Polski	 5.08.2013	r.
Konieczna szybka kolej do Balic
Gazeta Wyborcza	 	27.09.2013	r.
Odliczanie rozpoczęte
Dziennik Polski	 27.09.2013	r.
Kolejka do Balic z nowym harmonogramem
PKP Polskie Linie Kolejowe są  gotowe 
do  podpisania umowy na  budowę drugiego 
toru do lotniska w Balicach. Na trasie między 
Dworcem Głównym a  Balicami przybędą 
trzy nowe przystanki: Uniwersytet Rolniczy, 
Kraków Zakliki i Kraków Krzyżówka. Będą 
dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, rodziców z dziećmi w wózkach czy po-
dróżnych z  cięższym bagażem. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na 2015 r.

Polska Gazeta Krakowska	 27.07.2013	r.
Naukowcy rolnikom 
Materiał informuje, że  naukowcy UR pra-
cują nad wynalazkami, które mają ułatwić 
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pracę rolnikom. Patentami, które mają duże 
znaczenie i zastosowanie w rolnictwie są: ko-
jec diagnostyczny do badania USG przezna-
czony dla trzody chlewnej – twórcą wynalaz-
ku jest dr inż. Tomasz Schwarz. Termometr 
ściółkowo-powietrzny służący do  pomiaru 
temperatury ściółki oraz otaczającego go po-
wietrza w warstwie przyściółkowej – prof. dr 
hab. inż. Wacław Bieda i inż. Jarowit Szum-
ski. Urządzenie ciągnikowe do  wywierania 
kontrolowanego nacisku na  grunt – dr inż. 
Mariusz Kormanek. Urządzenie do pobiera-
nia próbek warstwy gleby wraz z korzeniami 
traw, a także próbek zielonki, sianokiszonki, 
kiszonki i siana – dr inż. Piotr Kacorzyk.

Obserwator Lokalny	 27.07.2013	r.
OLfabet
Obserwator Lokalny	 31.08	2013	r.
OLfabet
Obserwator Lokalny	 21.09.2013	r.
OLfabet
Obserwator Lokalny	 17.10.2013 r.	
OLfabet
Artykuły prezentują sylwetki lokalnych 
działaczy społecznych. Są  wśród nich ab-
solwenci Akademii Rolniczej w  Krakowie: 
Bolesław Pysz – radny powiatu w  latach 

1998-2002 z gminy Dębica. Przedsiębiorca, 
właściciel firmy Hydrobud w  Latoszynie. 
Zasłużony dla Województwa Tarnowskie-
go; Rączka Marek – od 2010 r. wójt gminy 
Żyraków, był dyrektorem gospodarstwa rol-
nego Igloopol w Bobrowej; Reguła Andrzej 
– wiceburmistrz Dębicy, od  stycznia 2011 
przez rok był wicewojewodą podkarpackim. 
Obecnie jest wojewódzkim inspektorem 
ochrony roślin i  nasiennictwa; Rokosz Sta-
nisław - od 1985 do 1990 r. naczelnik gminy 
Dębica. Od 1996 r. jest wójtem Dębicy; Rut-
kowski Władysław – powiatowy lekarz we-
terynarii, pełniący tę  funkcje od  początku 
powołania tej instytucji, czyli od 1999 roku 
oraz wykładowca na UR, prezes Rady Pod-
karpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dziennik Polski	 31.07.2013	r.
Historia parku Duchackiego w Internecie
Gazeta informuje, że  miłośnicy zielonych 
terenów, na  których powstał park Duchac-
ki, wydali publikacją. Jej treść jest dostępna 
także na  stronie internetowej Rady Dzielni-
cy XI Podgórze Duchackie. Publikacja Park 
na  Woli Duchackiej w  Krakowie: wczoraj – 
dziś – jutro, została wydana pod redakcją dr. 
hab. inż. arch. Wojciecha Przegona, prof. UR.

Dziennik Polski	 31.07.2013	r.
Profesor z chmury na wyciągnięcie myszki
Dziennik Polski	 	1.08.2013	r.
Edukacyjna chmura nadciąga nad powiat
Dziennik Polski	 6.08.2013	r.
Uczelnie i szkoły będą współpracować
TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny 
21.08.2013	r.
Wirtualne wykłady w liceum
MiastoNS.pl	 23.08.2013	r.
Nadciąga Chmura Edukacyjna
Gazety publikują informacje, że  21 mało-
polskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 
6 krakowskich uczelni będzie współpracować 
w  ramach pilotażowego programu Małopol-
ska Chmura Edukacyjna. Do 2015 roku po-
wstanie system informatyczny umożliwiający 
prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów 
i laboratoriów. W ramach projektu Uniwersy-
tet Rolniczy będzie prezentował zagadnienia 
naukowe z zakresu środowiska i żywności.

Warzywa owoce miękkie	 1.08.2013	r.
Jubileuszowe spotkanie borówkowe 
w Warszawie
Sad nowoczesny 1.08.2013	r.
Zagrożenia i perspektywy dla upraw borów-
ki wysokiej
Artykuły zawierają relację z konferencji bo-
rówkowej na SGGW w Warszawie. Dr inż. 
Monika Bieniasz (UR) przedstawiła oceną 
samopłodności kilkunastu odmian borówki 
wysokiej. Na  podstawie przeprowadzonych 
doświadczeń przekonywała, że  zapylenie 
kwiatów borówki wysokiej obcym pyłkiem 
jest efektowniejsze, bo w przypadku własne-
go istnieje bariera genetyczna.

Warzywa	 1.08.2013	r.
Zagrażają kapuście
W  obszernym materiale prof. dr hab. inż. 
Stanisław Mazur (UR) udowadnia, że  dla 
jakości przechowywanej kapusty duże zna-
czenie ma dojrzałość fizjologiczna w  mo-
mencie zbioru oraz właściwy okres zbioru. 
Wskazuje również, że systematyczna ochro-
na plantacji podczas wzrostu roślin zapew-
nia uzyskanie wysokich plonów oraz pozwa-
la na wydłużenie okresu przechowywania.
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Top Agrar Polska Bydło	 1.08.2013	r.
Kiepsko z trawami i lucerną
W  obszernym materiale prof. dr. hab. inż. 
Zygmunt M. Kowalski (UR), wskazuje, 
że czekanie na pogodę i odpowiedni moment 
koszenia traw spowodowało, iż  ostatecznie 
zebrane zielonki mają bardzo słabą wartość 
pokarmową, zawierają znacznie mniej biał-
ka ogólnego, które w  dawce pokarmowej 
trzeba zastąpić innymi paszami. Mniejsza 
strawność oznacza również niższą wartość 
energetyczną.

Top Agrar Polska	 1.08.2013	r.
Azot i siarka kontra grzyby w rzepaku
Dwoje pracowników naukowych UR dr inż. 
Joanna Dłużniewska i prof. dr hab. inż. Bog-
dan Kulig opisują wyniki prowadzonych ba-
dań, z których wynika, że nawożenie siarką 
zmniejsza występowanie takich chorób, jak: 
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżo-
wych i szara pleśń. Na plantacjach nawożo-
nych siarką obserwowano także spadek na-
silenia zgnilizny twardzikowej, mączniaka 
prawdziwego i werticiliozy. 

Top Agrar Polska	 1.08.2013	r.
Agregat Matador
Materiał zwiera opis techniczny półza-
wieszanego, trzyrzędowego kultywatora 
uniwersalnego. Urządzenie to  znajduje się 
w  ofercie firmy Awemak i  powstało przy 
współpracy z Katedrą Inżynierii Mechanicz-
nej i Agrofizyki (UR).

Sad nowoczesny	 1.08.2013	r.
Termoterapia jabłek
W obszernym artykule pracownicy UR prof. 
dr. hab. inż. Marek Grabowski i mgr inż. Ka-
tarzyna Macnar, wskazują, że  straty powo-
dowane gniciem jabłek podczas przechowy-
wania mogą sięgać nawet do 50 proc. Coraz 
większe zainteresowanie budzą fizyczne me-
tody zabezpieczania jabłek, w  szczególności 
termoterapia. Polega ona na krótkotrwałym 
traktowaniu owoców wysoką temperatu-
rą przed umieszczeniem ich w  chłodni lub 
przechowalni.

Piekarstwo	 1.08.2013	r.
Olejki eteryczne, jako funkcjonalne składniki 
żywności
Autorka publikacji mgr inż. Karolina Pycia 
(UR), wskazuje, że  coraz częściej o  wybo-
rze towaru przez konsumenta w  większym 
stopniu decydują smak, zapach czy barwa 
aniżeli wartość odżywcza. Sprostać tym 
wymaganiom mają olejki eteryczne, jako 
naturalne źródło substancji aromatycznych 
kształtujące smakowitość nowych produk-
tów spożywczych.

Owoce Warzywa Kwiaty	 1.08.2013	r.
Z warzywniczej konferencji na SGGW
Na SGGW odbyła się konferencja naukowa 
Zrównoważona produkcja roślin warzywnych 
i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania, w cza-
sie, której dr hab. inż. Piotr Siwek, prof. UR 
(UR) zaprezentował doniesienie na  temat 

wpływu osłon z  włóknin biodegradowal-
nych na plonowanie i jakość sałaty masłowej. 
Osłanianie roślin włókninami z  PP i  PLA 
wpłynęło istotnie na wzrost plonu w porów-
naniu z roślinami nieosłanianymi.

Owoce Warzywa Kwiaty	 1.08.2013	r.
Biodegradowalne wyroby włókniste dla 
rolnictwa
Materiał zawiera informacje o  konferen-
cji, która odbyła się w  UR, w  czasie, której 
podsumowano wyniki zadań związanych 
z  wytworzeniem i  zastosowaniem włóknin 
w  uprawie roślin ogrodniczych. Wprowa-
dzanie do  polskiego rolnictwa wyrobów 
włóknistych podlegających degradacji 
w  środowisku naturalnym jest realizowane 
od 2007 r. w konsorcjum utworzonym przez 
Polską Platformę Przemysłu Tekstylnego 
w ramach projektu Biodegradowalne wyro-
by włókniste – BIOGRATEX. 

Kronika Beskidzka	 1.08.2013	r.
Nowy komendant
Podinspektor Zbigniew Gacek – absolwent 
Akademii Rolniczej w  Krakowie i  studium 
oficerskiego został komendantem Komisa-
riatu Policji w  Czechowicach-Dziedzicach. 
Od  2011  r. piastował stanowisko zastępcy 
komendanta czechowickiego komisariatu. 
W  2002  r. odznaczony brązową odznaką 
„Zasłużony Policjant”.
 
Geodeta	 1.08.2013	r.
Studia III stopnia
Notatka informuje, że prawo do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie geodezja i kartografia po-
siada obecnie 8 jednostek organizacyjnych 
szkół wyższych. Studia doktoranckie oferuje 
7 z nich oraz l instytut naukowy PAN. W tej 
elitarnej grupie placówek jest także Wydział 
Inżynierii Środowiska i Geodezji (UR).

Food Forum	 1.08.2013	r.
Aktualne poglądy na temat azotanów
Materiał opracowany przez dr hab. inż. 
Agnieszkę Filipiak-Florkiewicz (UR) zawie-
ra informacje, że  azotany wykazujące same 
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w sobie niewielką toksyczność, do niedawna 
uważane były za bezwzględnie szkodliwy 
składnik diety. Obecnie jednak postuluje 
się, że  mogą mieć one pozytywny wpływ 
na organizm człowieka właśnie poprzez ich 
przemianę w organizmie najpierw do azoty-
nów a następnie do tlenku azotu.

Eurogospodarka	 1.08.2013	r.
Ogniwo Europejskiej WSPÓLNOTY
Gazeta publikuje rozmowę z dr. Dariuszem 
Reśko, burmistrzem Krynicy-Zdroju, absol-
wentem m.in. Wydziału Leśnego Akademii 
Rolniczej w Krakowie, doktorem nauk eko-
nomicznych, od  2010  r. pełniącym funkcję 
burmistrza Krynicy-Zdroju.

Cukiernictwo	 1.08.2013	r.
Inulina wszechstronny fruktan 
Materiał sygnowany przez mgr inż. Karolinę 
Pycię (UR), wskazuje, że  inulina, należąca 
obok pozostałych fruktooligosacharyclów 
do grupy fruktanów, dzięki możliwości mo-
delowania wyglądu, konsystencji, tekstury 
oraz poprawy właściwości zdrowotnych 
środków spożywczych z  jej dodatkiem, cie-
szy się ogromnym uznaniem wśród produ-
centów oraz przetwórców żywności.

Dziennik Polski	 3.08.2013	r.
Pokonali sześć tysięcy kilometrów na 60-lecie 
Uniwersytetu Rolniczego
Materiał zawiera informacje dotyczące wy-
jazdu 16 studentów UR, którzy w  czerwcu 
wyruszyli na ekspedycję naukową do Gruzji. 
Wyprawę tę wspominają, jako przygodę życia.

Dziennik Polski	 9.08.2013	r.
Młode pustułki są ratowane w Mydlnikach, 
wypadły z gniazd, lecz dostały drugą szansę
Nasze Miasto	 12.08.2013 r.	
Młode pustułki są ratowane w Mydlnikach, 
wypadły z gniazd, lecz dostały drugą szansę
Materiały informują, że około 30 pustułek 
trafiło w  tym roku do  Ośrodka Rehabili-
tacji Ptaków Drapieżnych Uniwersytetu 
Rolniczego w  Mydlnikach. Ptaki, które 
w  mieście wypadły z  gniazd, tu  zyskują 
drugą szansę. Dziennik cytuje również 

wypowiedzi prof. dr. hab. inż. Zbigniewa 
Bonczara (UR), poświęcone działalności 
leczniczej prowadzonej w ośrodku.

Głos Koszaliński	 20.08.2013	r.
Łowieckie święto pełne niecodziennych 
atrakcji
Głos Koszaliński	 23.08.2013	r.
Wielkie łowieckie święto
Materiały informują o  XIII Euroregio-
nalnym Spotkaniu Łowieckim Darz Bór 
2013. Zaplanowane zostało także semi-
narium: Gatunki Inwazyjne w Polsce. Pro-
blem gospodarowania populacjami zwie-
rząt – w tym temacie wypowie się dr inż. 
Marek Wajdzik (UR).

Dziennik Polski	 22.08.2013	r.
Zbierają miliony zakrętek i pomagają chorym 
dzieciom
w Sieci	 14.10.2013	r.
Zakręceni
Materiały informują, że  Fundacja Bez Ta-
jemnic zebrała już 180 ton zakrętek, za które 
kupiono sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci. 
Gazeta przypomina, że  akcję Zakretki.info 

– Pomagamy nie tylko przyrodzie... zapocząt-
kowali studenci UR. 

Dziennik Polski	 23.08.2013	r.
Polują na ptactwo wodne, żeby ochronić 
samoloty
Artykuł informuje, że  rozpocznie się od-
strzał kaczek, kormoranów i  czapli, które 
gromadzą się przy stawach w  Mydlnikach. 
Polowanie zbiorowe potrwa aż  do  grudnia, 
a przeprowadzi je Zarząd Koła Łowieckiego 
„Podwawelskie” pod nadzorem dr. hab. inż. 
Zbigniewa Bonczara, prof. UR.

Nowiny	 23.08.2013	r.
Jerzy Jakubiec nowym dyrektorem PODR
Nowiny Podkarpackie	 28.08.2013	r.
Nowy dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego
Gazety informują, że  nowym dyrektorem 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Boguchwale został Jerzy Jakubiec – 
absolwent Akademii Rolniczej w  Krakowie 
oraz State University of New York College 
of Agriculture and Technology Cobleskill 
NY na kierunku zarządzanie.
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Dziennik Wschodni Lubelski	 23.08.2013	r.
Owce na wałach. Zamiast kosiarek
Tygodnik Poradnik rolniczy. Polski żywiec 
22.09.2013	r.
Polska owca górska
Materiały informują, o  programie badaw-
czym realizowanym przez Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Karno-
wicach i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest spraw-
dzenie, czy wypasanie owiec może być al-
ternatywą dla mechanicznego koszenia wa-
łów, co  jest kosztowne, a w wielu miejscach 
nieskuteczne.

Warzywa	 1.09.2013	r.
Zgnilizna twardzikowa
Autorem publikacji jest dr Jacek Nawrocki 
(UR) i  wskazuje w  niej, że  Sclerotinia scle-
rotiorum, sprawca zgnilizny twardzikowej, 
największe straty powoduje na  roślinach, 
które wytwarzają organy spichrzowe – ko-
rzenie, cebule i kłącza. Natomiast u warzyw 
kapustnych może powodować pozbiorcze 
gnicie główek.

Top Agrar Polska Bydło	 1.09.2013	r.
Walcz o dobrą kiszonkę z kukurydzy!
W publikacji prof. dr. hab. inż. Zygmunt M. 
Kowalski (UR) przekonuje, że  chociaż ku-
kurydza dobrze się zakisza, to  uzyskiwane 
z  niej kiszonki wielokrotnie nie nadają się 
do skarmiania. Przyczyną są błędy popełnia-
ne podczas zbioru i kiszenia.

Perspektywy	 1.09.2013	r.
Kierunki przyrodnicze
Ochrona środowiska
Kierunki rolnicze i leśne
Rankingi wg typów uczelni
Weterynaria
Uczelnie rolnicze
Inżynieria produkcji
Najpierw się zbadaj, potem wybieraj
Ranking uczelni akademickich
Materiały te wskazują, na których uczelniach 
w Polsce można studiować wymieniane w ty-
tułach kierunki. W zestawieniu „Perspektyw” 
Uniwersytet Rolniczy plasuje się na 4 miejscu 
w kategorii uczelni rolniczych. Zaś w general-
nej klasyfikacji zajął 36 miejsce.

Karnet	 1.09.2013	r.
7. Małopolska Noc Naukowców
Dziennik Polski	 25.09.2013	r.
Naukowa noc
Polska Gazeta Krakowska	 27.09.2013	r.
Nauka może być sexy. Zawłaszcza nocą. 
Gazeta Wyborcza	 27.09.2013	r.
Wieści z miasta
Materiały zapowiadały kolejną edycję 
Nocy naukowców, która w  tym roku od-
bywać się będzie w  Krakowie, Tarnowie, 
Nowym Sączu i  Niepołomicach. Wśród 
uczestniczących są  największe krakowskie 
uczelnie w  tym także UR. Inne publikacje 
zawierały relacje z tej imprezy, podkreślając 
ogromne zainteresowanie tą inicjatywą.

Gazeta Przemysłu Drzewnego			1.09.2013	r.
Marcin Polak został powołany na stano-
wisko nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz 
(RDLP Katowice)
Gazeta informuje, że  Marcin Polak, absol-
went Leśnictwa na UR, jest też absolwentem 
zarządzania i  marketingu AGH. Od  lutego 
2012  r. był zastępcą dyrektora generalnego 
LP ds. marketingu i organizacji.

Bydło	 1.09.2013	r.
Jan Rapacz (1928-2013)
Nota biograficzna śp. profesora Jana Rapa-
cza, światowej klasy specjalisty z  zakresu 
genetyki.

Dziennik Polski	 3.09.2013	r.
Rozmowa kroniki z dr. hab. inż. Adamem Tofilskim
Materiał przedstawia zainteresowania na-
ukowe profesora, jednym z nich jest pszczel-
nictwo. Rozmowa zawiera praktyczne rady 
jak rozpoznać dobry miód.

Nowiny	 5.09.2013	r.
Zajęcia mają rozwijać intelekt młodych ludzi
Materiał informuje, że w Mielcu pod patro-
natem rektorów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i  Uniwersytetu Rolniczego rozpocznie 
działalność Mielecki Uniwersytet Dziecięcy. 
Projekt ten powstał, aby poszerzyć ofertę 
edukacyjną dla uczniów szkól podstawo-
wych z Mielca i z powiatu mieleckiego.

Kronika Beskidzka	 3.09.2013	r.
Dziewczyna z ekstraklasy!
Artykuł zawiera informację, że do grona eks-
traklasowych sędziów piłkarskich awanso-
wała Patrycja Marek – absolwentka Wydzia-
łu Leśnego UR. Czeka ona na  swój debiut 
w ekstraklasie kobiet, za sobą ma już debiut 
„na środku” w lidze okręgowej mężczyzn.

Polska Gazeta Krakowska	 6.09.2013	r.
Flagowe ATUTY Małopolski
Wywiad z  Kazimierzem Barczykiem, prze-
wodniczącym Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, w którym wskazuje on na najważ-
niejsze zadania, jakie stoją przed Małopolską, 
zalicza też do  nich rozwój ziem górskich 
i podgórskich. Wspomina także, że w czasie 
sesji Sejmiku w Nowym Sączu, prof. dr. hab. 
inż. Zenon Pijanowski (UR) mówił o zago-
spodarowaniu ziem górskich. 

Polska Gazeta Krakowska	 9.09.2013	r.
„Słoneczniki” już rozdane
Głos Tygodnik Nowohucki	 20.09.2013	r.
Słoneczniki 2013 dla ARTzony
Gazety informują, że rodzice oraz pomysło-
dawcy konkursu „Słoneczniki” z portalu in-
ternatowego Czasdzieci.pl wręczyli nagrody 
za najciekawsze inicjatywy dla dzieci w Kra-
kowie. Laureatem w jednej z 6 kategorii zo-
stał także Uniwersytet Rolniczy za koordy-
nację Festiwalu Nauki.
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Dziennik Polski	 9.09.2013	r.
Seniorzy w ławkach
Gazeta informuje, że w Proszowicach został 
uroczyście otwarty Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Patronat naukowy nad placówką ob-
jął Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

Polska Dziennik Bałtycki	 10.09.2013	r.
Kandydat PiS został senatorem
Nowiny	 10.09.2013	r.
Pupa znokautował rywali
Głos Pomorza	 10.09.2013	r.
Wybory: PiS wziął Podkarpacie
Gazeta Pomorska		 10.03.2013	r.
PiS po wyborach: – Jedziemy windą do góry!
Gazeta Lubuska	 10.09.2013	r.
Wybory: PiS wziął Podkarpacie
Publikacje informują, że wybory uzupełnia-
jące do  Senatu w  okręgu nr 55 na  Podkar-
paciu wygrał Zdzisław Pupa. Jest on  absol-
wentem Akademii Rolniczej w  Krakowie, 
prowadzi gospodarstwo rolne.

Polska Gazeta Krakowska	 13.09.2013	r.
Najlepsi sadownicy w kraju są z Bystrej
Dziennik Polski	 17.09.2013	r.
5000 śliw w sadzie
Monika i  Andrzej Staszyńscy otrzymali ty-
tuł Farmera 2013 Roku, nadany im w czasie 
XXIII Międzynarodowej Wystawy Rolni-
czej Agropromocja 2013. Wygrali oni w ka-
tegorii: ogrodnictwo, sadownictwo, szkół-
karstwo. Oboje są  absolwentami Wydziału 
Ogrodniczego Akademii Rolniczej w  Kra-
kowie. To już dla nich drugi tytuł – pierwszy 
zdobyli w czasie XIX edycji wystawy. 

Polska Gazeta Krakowska	 17.09.2013	r.
Zimowy ogród nie musi być nudny
Polska Dziennik Bałtycki	 24.09.2013	r.
Jak przygotować ogród do zimy
Artykuły zawierają wywiad z Justyną Mazur 
z  Katedry Roślin Ozdobnych (UR) w  któ-
rym prezentowane są praktyczne porady, jak 
przygotować ogród do zimy.

Polska Gazeta Krakowska	 27.09.2013	r.
Bernard Stawiarski, wójt niemożliwy 
do okiełznania
Materiał prezentuje dokonania wójta, 
będącego absolwentem Akademii Rol-
niczej w  Krakowie, podkreślając, że  jest 
on  najbardziej lubianym i  skutecznym 
samorządowcem. 

Top Agrar Polska Bydło	 1.10.2013	r.
Ketoza – duży problem w małych stadach
W  materiale prasowym prof. dr. hab. inż. 
Zygmunt M. Kowalski (UR) przekonuje, 
że  na  podstawie obserwacji i  analiz, w  Polsce 
większe zagrożenie ketozą występuje w stadach 
mniejszych – do 10 krów i mniej wydajnych.

Rolnik Dzierżawca	 1.10.2013	r.
Apetyt na kukurydzę
Materiał zwiera relację z 42. Sesji Naukowej 
Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk 
Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, 
która odbyła się w  Bydgoszczy. Podczas 
panelu dyskusyjnego poświęconego bydłu 
mlecznemu prof. dr. hab. inż. Zygmunt Ma-
ciej Kowalski (UR) zaprezentował uwarun-
kowania produkcji mleka.

Piekarstwo	 1.10.2013	r.
Lecytyna, jako czynnik ograniczający czer-
stwienie pieczywa
W  obszernym artykule mgr inż. Karoli-
na Rycia (UR) przekonuje, że  ze  względu 
na fakt, że pieczywo jest produktem nietrwa-
łym, głównie na skutek procesu czerstwienia, 
poszukuje się alternatywnych metod prze-
ciwdziałania tym niekorzystnym zmianom. 
Wśród tego typu sposobów jest stosowanie 
w  produkcji pieczywa emulgatorów, takich 
jak lecytyna, która zapewnia zwiększoną wo-
dochłonność mąki, przez co wypieki utrzy-
mują wilgotność na dłuższy czas.

Owoce Warzywa Kwiaty	 1.10.2013	r.
Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego 
w Krakowie
Artykuł informuje, że  uroczystościom jubi-
leuszowym towarzyszyła konferencja nauko-
wa Ziemia, Roślina, Człowiek, której organi-
zatorami byli Krakowski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Wy-
dział Ogrodniczy. Konwencję otworzył dzie-
kan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. 
inż. Stanisław Mazur. W  czasie jej obrad 
omówiono wiele ważnych dla branży ogrod-
niczej zagadnień oraz przedstawiono wyniki 
najnowszych badań i  doświadczeń realizo-
wanych w polskich ośrodkach naukowych.
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Geodeta	 1.10.2013	r.
Nowy model zapory Rożnów 
Gazeta informuje, że  opracowanie nume-
rycznego modelu zachowania się zapory be-
tonowej wraz z  jego weryfikacją oraz wyko-
nanie prognozy przemieszczeń pionowych 
i  poziomych wybranych punktów w  zależ-
ności od  poziomu piętrzenia wody w  zbior-
niku – to  główne cele studenckiego projek-
tu naukowego realizowanego w  Rożnowie 
na Dunajcu. Uczestniczyć w nim będą także 
studenci UR pod opieką dr. inż. Zbigniewa 
Siejki.

Geodeta	 1.10.2013	r.
Śladami sonetów wieszcza
Relacja z  wyjazdu grupy studentów z  Koła 
Naukowego Geodetów UR, którego celem 
było badanie przemieszczenia Gór Krym-
skich. Przedsięwzięcie odbyło się dzięki 
współpracy między UR, a  Uniwersytetem 
Państwowym „Politechnika Lwowska”. 

Drogownictwo	 1.10.2013	r.
Wpływ nawodnienia na wytrzymałość 
na ścinanie odpadów powęglowych i ich 
mieszanek z popiołami lotnymi
Autorami materiału są  Eugeniusz Zawisza 
(UR) i Marcin Lis (UR). Celem badań było 
określenie wpływu nawodnienia na  wy-
trzymałość na  ścinanie wybranych odpa-
dów powęglowych, popiołów lotnych oraz 
ich mieszanek. Do  badań wykorzystano 

nieprzepalone odpady powęglowe z  hałdy 
kopalni Ryduttowy-Anna oraz popioły lotne 
pobrane z elektrowni Skawina S.A.

Dziennik Polski	 3.10.2013	r.
Rozmowa Kroniki
Materiał prezentuje wywiad z JM Rektorem 
UR prof. dr. hab. inż. Włodzimierzem Sady, 
który przybliża działania władz Uczelni 
zmierzające do  zniwelowania skutków niżu 
demograficznego. Prezentowane są  także 
planowane w  najbliższej przyszłości działa-
nia w  tym poszerzenie oferty edukacyjnej 
w języku angielskim.

Dziennik Polski	 3.10.2013 r.	
Uniwersytet, który jest coraz mniej rolniczy
W materiale tym dziennikarz zastanawia się 
nad trafnością nazwy Uniwersytet Rolni-
czy, zestawiając ofertę edukacyjną z  innymi 
ośrodkami, które przyjęły nawę uniwersytet 
przyrodniczy.

Polska Gazeta Krakowska	 4.10.2013 r.	
Policjant wyróżniony!
Materiał informuje, że  Marek Rudnik, ab-
solwent Wydziału Techniki i  Energetyki 
Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie 
i były komendant policji w Bochni, odebrał 
honorowe wyróżnienie „Bene Meritus dla 
Powiatu Bocheńskiego” (Dobrze Zasłużony 
dla Powiatu Bocheńskiego).

Tygodnik Poradnik rolniczy Polski żywiec 
6.10.2013	r.
Mocznik – tanie źródło białka
W  materiale cytowane są  opinie prof. dr. 
hab. inż. Zygmunta M. Kowalskiego (UR), 
który wskazuje, że  kukurydza cechuje się 
wysoką koncentracją energii oraz odpowied-
nią zawartością włókna surowego w kiszon-
ce z  całych roślin. Jest jednak paszą ubogą 
w białko, dlatego też konieczne jest podawa-
nie jej z białkowymi komponentami, jednym 
z nich jest mocznik. Zapewnia on, że stoso-
wanie mocznika jest bezpieczne i  wskazane 
ekonomicznie, nie tylko podczas zakiszania 
kukurydzy, ale także, jako dodatek do dawki 
pokarmowej.

Polska Gazeta Wrocławska	 9.10.2013	r.
Kalendarium
Z  okazji 66. urodzin Bohdana Smolenia, 
gazeta przypomina, że  ten polski aktor ko-
mediowy, artysta kabaretowy, członek słyn-
nego w  okresie PRL kabaretu Tey z  Pozna-
nia, jest absolwentem Akademii Rolniczej 
w Krakowie.

Dziennik Polski	 11.10.2013	r.
Ludzie boją się spalarni, odoru, spadku cen 
działek 
Materiał informuje, że  mieszkańcy Rząski 
znów protestują przeciw budowie spalarni 
i grzebowiska zwierząt, na terenie należącym 
do UR. Chcą, żeby w planie zagospodarowa-
nia był zakaz sytuowania takich inwestycji. 
Na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy 
podjęli uchwałę, w której sprzeciwiają się po-
wstaniu spalarni.

Polska gazeta Krakowska	 14.10	2013	r.
Nasi najlepsi ratownicy odebrali plebiscyto-
we nagordy
Gazeta informuje, że zakończył się plebiscyt 
na  najlepszego ratownika i  najlepszego ra-
townika medycznego Małopolski. Najwię-
cej głosów i  główne nagrody w  plebiscycie 
otrzymali Krzysztof Krzemień z Pogotowia 
Ratunkowego w  Tarnowie i  Jan Harasie-
wicz z  Krakowa, wolontariusz z  fundacji 
R2, czyli ratowników na  motorach. Jedyna 
kobieta spośród laureatów – Ewelina Fołta, 
studentka UR i  wolontariuszka WOPR-
-u  w  Nowym Sączu – zajęła drugie miejsce 
w kategorii „ratownik”.

Dziennik Polski	 17.10	2013	r.
Uniwersytet Rolniczy ma 60 lat
Materiał informuje o  zaplanowanych 
na  18  października centralnych obcho-
dach Jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu 
Rolniczego. W artykule prezentowana jest 
krótka historia uczelni oraz program kon-
ferencji. Cytowane są również wypowiedzi 
JM Rektora UR prof. dr. hab. inż. Wło-
dzimierza Sady, który wskazuje, że  liczne 
powody do  dumy z  osiągnięć studentów 
i absolwentów.



JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady składa serdeczne podziękowania sponsorom, którzy okazując swoją 

hojność, wsparli organizację Konferencji Jubileuszowej oraz Koncertu:

KOLORYSTYKA

Pantone 187C Pantone 282C100% CYAN

LOGO KONSPOL

Patronat medialny:



W następnym numerze:

•   Relacja z Konferencji 
 „60 godzin z 60 lat kultury studenckiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”.
•   Wywiad z profesorem Jerzym Nowakowskim, artystą rzeźbiarzem 
 – autorem pomnika profesora Tadeusza Szczepana Wojtaszka.
•   Relacja ze świątecznego spotkania Społeczności Uniwersytetu Rolniczego.

www.ur.krakow.pl




