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Konferencję otworzył i gości powitał prof. 
dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – dzie-
kan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. 
Uczestnikami konferencji byli Rektor 
i  Prorektorzy Uniwersytetu Rolniczego, 
prof. dr hab. dr h.c. multi Teofil Ma-
zur i  prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Bu-
dzyński, dziekani wydziałów o  profilu 
rolniczym i  ekonomicznym z  uczelni pol-
skich i  zagranicznych. Dodatkowo Jubile-
usz uświetnili swoją obecnością dziekani 
wszystkich wydziałów i kierownicy studiów 
międzywydziałowych Uniwersytetu Rolni-
czego, przedstawiciele pracodawców stano-
wiących Radę Interesariuszy Zewnętrznych 
oraz czynni i emerytowani pracownicy Wy-
działu oraz studenci.

Po przywitaniu gości przez dziekana głos 
zabrał JM Rektor Uniwersytetu Rolnicze-
go prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, 

który podkreślił zasługi Wydziału dla rozwo-
ju Uczelni oraz złożył gratulacje z okazji jubi-
leuszu życząc dalszych sukcesów. Następnie 
prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur 
– prodziekan ds. nauki i współpracy przed-
stawiła referat 90 lat Wydziału Rolniczo-
-Ekonomicznego – rys historyczny, a dziekan 
Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Le-
piarczyk zaprezentował Perspektywy rozwo-
ju Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

Uczestnicy otrzymali m.in. Księgę Jubi-
leuszową Wydziału Rolniczo-Ekonomiczne-
go prezentującą historię Wydziału, obecną 
strukturę i skład osobowy, jak również tema-
tykę badawczą poszczególnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz charakterystykę kierun-
ków studiów realizowanych na Wydziale.

Konferencja Jubileuszowa 
„90 lat Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego”
Kraków, 17 października 2013 r.

W imieniu dziekanów Uniwersytetu Rolniczego przemawia prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, 
dziekan Wydziału Leśnego

W pierwszym rzędzie od lewej: prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prof. dr. hab. Franciszek Rudnic-
ki, JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, prof. dr. hab. dr h.c. Wojciech Budzyń-
ski, prof. dr hab. inż Florian Gambuś, prof. dr hab. dr h.c. multi Teofil Mazur, prof. dr hab. inż. 
dr h.c. Janusz Żmija
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JM Rektor UR prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady wyróżnił Medalem 
Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rol-
niczego, honorowego gościa z  UWM 
z Olsztyna prof. dr. hab. dr h.c. Wojcie-
cha Budzyńskiego, Przewodniczącego 
Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, 
Leśnych i  Weterynaryjnych Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Kulminacyjnym punktem konferencji 
było uroczyste wręczenie Medalu Jubile-
uszowego 90-lecia Wydziału Rolniczo-
-Ekonomicznego grupie ponad 60  osób 
zasłużonych dla Wydziału z  naszego Uni-
wersytetu jak również reprezentantom 
z innych uczelni w kraju współpracujących 
z Wydziałem. W imieniu wyróżnionych za 
uhonorowanie Medalem Jubileuszowym 
podziękował prof. dr hab. inż. Andrzej 
Libik. Następnie głos w  imieniu dzieka-
nów wydziałów rolniczych z  Polski zabrał 
prof. dr hab. Wiesław Koziara dziekan 
Wydziału Rolnictwa i  Bioinżynierii Uni-
wersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, 
który na ręce dziekana WR-E złożył gratu-
lacje i życzył dalszych sukcesów. W imieniu 
dziekanów wydziałów o profilu ekonomicz-
nym z kraju gratulacje złożył prof. dr hab. 

Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydak-
tyki SGGW w  Warszawie, a  w  imieniu 
dziekanów wydziałów Uniwersytetu Rol-
niczego – prof. dr hab. Stanisław Orzeł 
dziekan Wydziału Leśnego. Następnie 
prof. dr hab. Bogdan Kulig – prodziekan 

ds. kierunków Rolnictwo i  Ochrona Śro-
dowiska odczytał listy gratulacyjne, któ-
re spłynęły z  okazji Jubileuszu Wydziału 
na ręce Dziekana Wydziału.

Po wystąpieniach gratulacyjnych odby-
ły się dwa wykłady okolicznościowe, których 
treść publikujemy. Pierwszy pod tytułem 
Kształcenie rolnicze w Polsce – teraźniejszość 
i  przyszłość wygłosił prof. dr. hab. Franci-
szek Rudnicki z  Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w  Bydgoszczy, wie-
loletni przewodniczący Komitetu Uprawy 
Roślin. Drugi wykład Znaczenie nauk eko-
nomicznych w rozwoju rolnictwa zaprezento-
wał prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Pro-
rektor ds. Dydaktyki SGGW w Warszawie.

Uroczystości zakończyły się wspól-
nym obiadem, podczas którego uczest-
nicy wymieniali się wrażeniami i  wspo-
mnieniami związanymi z  teraźniejszością 
i  przeszłością funkcjonowania Wydziału, 
jak również z  przebiegiem uroczystości 
90-lecia jego utworzenia.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk

dziekan Wydziału Rolniczo-EkonomicznegoProf. dr hab. inż. dr h.c. Andrzej Libik podziękował w imieniu wyróżnionych Medalem Jubileuszowym

Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk wręcza Medal Jubileuszowy 90-lecia 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr hab. Ewie Stupnickiej-Rodzynkiewicz
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Magnificencjo Rektorze, Panie Dziekanie, 
Szanowni pleno titulo Państwo,
dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie 
na uroczystość jubileuszową Wydziału Rol-
niczo –Ekonomicznego tutejszej Uczelni. 
Poczytuję sobie to jako zaszczyt i wyróżnie-
nie. Dziękuję za wręczony mi medal pamiąt-
kowy 90-lecia Wydziału.

Przedstawię Państwu niektóre moje 
spostrzeżenia i  opinie o  teraźniejszym sta-
nie kształcenia rolniczego, zwłaszcza wyż-
szego, w  Polsce oraz przypuszczenia i  su-
gestie co  do  jego nieodległej przyszłości. 
Do  tej wypowiedzi upoważnia mnie 45. 
letnia praca w  uczelniach rolniczych oraz 
uczestnictwo w różnych gremiach szkolnic-
twa wyższego i rolnictwa.

Rolnictwo, obok łowiectwa, to  nie 
tylko najdawniejsza, ale i  najważniejsza 
dziedzina działalności ludzkiej. Najważ-
niejsza, bo  zaspokaja niezbywalną potrzebę 
człowieka – pożywienie. Bez  pożywienia 
i  zdrowia inne potrzeby nie mają znaczenia 
dla bytu człowieka. Wytwarzanie żywności 
o  wysokiej jakości wymaga dużej, rozległej 
wiedzy i  umiejętności zawodowych, naby-
wanych poprzez kształcenie i  praktyczną 
działalność. Potrzebę kształcenia rolnicze-
go dostrzeżono w  Polsce w  końcu XVIII 
wieku, a  podjęto w  I  połowie XIX wieku, 
kiedy wraz z  rozwojem przemysłu i  miast 
narastało zapotrzebowanie ludności poza-
rolniczej na żywność. To kształcenie, na po-
ziomie zawodowym, średnim i  wyższym, 
rozwijało się szybko, zwłaszcza po  drugiej 
wojnie światowej. Największe rozmiary, pod 
względem liczby kształconych, osiągnęło 
w  końcu lat 70. ubiegłego wieku. Wówczas 

naukę w  zawodach rolniczych pobierało 
blisko 280 tys. uczniów i studentów, w tym 
studenci stanowili nieco ponad 14 proc. tej 
liczby, ale stanowili prawie aż 9 proc. ogólnej 
liczby studentów w  Polsce. W  późniejszych 
latach wystąpił stopniowy spadek liczby 
kształconych, silny zwłaszcza po  zmianach 
ustrojowych. W  ostatnich 30 latach ogólna 
liczba kształconych w  zawodach rolniczych 
zmniejszyła się prawie czterokrotnie, nie-
mal zanikło kształcenie na  poziomie zawo-
dowym rolniczym, ponad czterokrotnie 
zmniejszyła się liczba uczniów w technikach 
o profilu rolniczym, i co ciekawe zmniejszyła 
się  także, choć w znacznie mniejszym stop-
niu, liczba studentów kierunków rolniczych. 
Obecnie studenci tych kierunków stanowią 
zaledwie 1,7 proc. ogółu studentów, ale aż 44 
proc. ogółu kształconych na wszystkich po-
ziomach kształcenia rolniczego. Nastąpiło 
więc nie tylko zmniejszenie liczby kształco-
nych w  tym zakresie, ale też wyraźne prze-
sunięcie z poziomu zawodowego i średniego 
na wyższy poziom kształcenia.

Przyczyny malejącego zainteresowania 
kształceniem rolniczym, w tym studiami rol-
niczymi, są  na  ogół znane. Za główną uwa-
żam uciążliwość zawodu rolnika, relatywnie 
niską jego gratyfikację finansową i niski pre-
stiż społeczny, więc duża część młodzieży, 
nawet wiejskiej, nie wiąże z  nim swej przy-
szłości. Obecnie obserwuje się, że studia rol-
nicze, podejmują głównie dzieci rolników, 
następcy gospodarstw. Jednak w  ostatnich 
20 latach zmalała około dwukrotnie licz-
ba osób pracujących w  rolnictwie, maleje 
liczba gospodarstw rolnych, a  jednocześnie 
większość to  ciągle gospodarstwa o  małej 

powierzchni niegenerujące godziwych do-
chodów, więc niemotywujące młodzieży 
do  kształcenia w  zawodach rolniczych. 
Także w  otoczeniu rolnictwa rynek pracy 
jest już w dużym stopniu wysycony kompe-
tentną kadrą. Zawęża się więc baza rekruta-
cyjna kandydatów na  studia rolnicze. Jeżeli 
dodać do  tego trwający niż demograficzny 
i  prognozowaną malejącą liczbę ogółu stu-
dentów w kilku następnych latach w Polsce, 
to nie należy się spodziewać przyrostu liczby 
podejmujących studia rolnicze, a wręcz spa-
dek. To  już ma miejsce. W  2011 r. łącznie 
na  studia kierunków rolniczych, leśnych 
i  rybackich przyjęto o  36 proc. mniej stu-
dentów niż w roku 2007, i był to spadek naj-
większy wśród wszystkich grup kierunków 
studiów. Minęły już czasy, gdy na  niektóre 
kierunki studiów rolniczych, np. na  ogrod-
nictwo, kandydowało 10 osób na  jedno 
miejsce. Obecnie studia na  tym kierunku, 
w niektórych uczelniach, w ogóle nie są uru-
chamiane z powodu braku kandydatów. Za-
wód ogrodnika, badylarza, niegdyś intratny, 
utracił swoją uprzywilejowaną pozycję mate-
rialną i młodzież to zauważa, nie garnąc się 
do tego, skądinąd pięknego zawodu.

Studia na  kierunkach rolniczych, 
do  których zaliczam głównie rolnictwo, 
ogrodnictwo i zootechnikę, dotykają podob-
ne problemy jak niemal całe polskie szkolnic-
two wyższe. Żywiołowy i nie dość kontrolo-
wany rozwój tego szkolnictwa w minionych 
20 latach sprawił, że niekiedy kształcenie za-
miast misją, stało się biznesem, a w skali kra-
ju jednym ze sposobów ograniczania wskaź-
nika bezrobocia. Podstawowym problemem, 
z którego wynika wiele innych, jest masowość 

Kształcenie rolnicze w Polsce – 
teraźniejszość i przyszłość
Wykład prof. dr. hab. Franciszka Rudnickiego z Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy, wygłoszony podczas Konferencji Jubileuszowej 
z okazji 90-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
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kształcenia na poziomie wyższym, przy jed-
noczesnym ogromnym rozdrobnieniu tego 
kształcenia. Pod względem liczby szkół wyż-
szych, w stosunku do liczby ludności, Polska 
jest rekordzistą świata, a  wskaźnik schola-
ryzacji na  poziomie wyższym mamy jeden 
z  największych w  Europie. Na  przykład, 
gdy w 2005 r. mieliśmy w Polsce 463 szkoły 
wyższe i blisko 2 mln studentów, to w Hisz-
panii było tylko 77  szkół wyższych i  około 
1,4 mln studentów, pomimo że  liczba lud-
ności w Hiszpanii jest o około 6 mln więk-
sza niż w  Polsce. Liczba miejsc na  studiach 
oferowana przez polskie uczelnie i  szkoły 
wyższe daleko przekracza liczbę młodzieży 
kończącej maturalne szkoły średnie i aspiru-
jącej do studiowania. Jest to sytuacja trudna, 
bo szkoła czy uczelnia ma rację bytu, gdy ma 
kogo kształcić. Dlatego podstawowym pro-
blemem uczelni stało się pozyskanie kandy-
datów na  studia, problemem narastającym 
wraz postępującym niżem demograficznym 
młodzieży w wieku studenckim. W tej sytu-
acji uczelnie umizgują się do  potencjalnych 
kandydatów, kokietują ich różnymi obiet-
nicami. Aby uatrakcyjnić kierunek studiów 
dla młodzieży i pozyskać studentów niekie-
dy na kierunkach rolniczych wprowadza się 
specjalności znacznie odbiegające od kształ-
cenia rolniczego. Przyjmuje się na studia nie-
mal każdego, kto się zgłosi, według zasady: 
„jaki taki, byle był”, bo ze studentem idą pie-
niądze z  dotacji lub czesnego. Brak selekcji 
kandydatów i odsiewu studentów w trakcie 
studiów rzutuje negatywnie na jakość kształ-
cenia, bo bez selekcji trudno tworzyć jakość. 
Dobrze o tym wiedzą biolodzy i rolnicy.

Powszechnymi są opinie o gorszej jako-
ści kształcenia wyższego obecnie niż niegdyś, 
i podzielam te opinie. Poprawie mają służyć 
wewnętrzne systemy jakości kształcenia 
oraz akredytacje kierunków studiów i  wy-
działów. W moim odczuciu, i mojej wiedzy, 
przynoszą one jednak tylko niewielkie efek-
ty, bo  nie dotykają sedna problemu. Opra-
cowywane są opasłe tomy systemów jakości, 
deklarujące cele, zakładane efekty kształce-
nia, rodzaje działań, procedury, zarządzanie 
jakością, itp., ale realizacja tych deklaracji 

jest tylko cząstkowa, niekiedy pozorowana, 
nakierowana bardziej na  spełnienie wyma-
gań akredytacyjnych niż na rzeczywistą po-
prawę jakości kształcenia. Dlaczego próbuje 
się wymuszać jakość kształcenia sposobami 
w wysokim stopniu biurokratycznymi i cza-
sochłonnymi? W  moim odczuciu wynika 
to, w dużej mierze, z braku zaufania do na-
uczycieli akademickich. Uniwersytet od za-
wsze opierał się na zaufaniu do profesorów, 
do ich wiedzy, gotowości i chęci dzielenia się 
tą wiedzą ze studentami, ich odpowiedzial-
ności i  etyki. Wszelkie inne działania były 
suplementami, dodatkami do  tego zaufa-
nia, a  nie jego substytutem. Teraz jest ina-
czej, długo by o tym mówić. Warto jednak 
zauważyć, że znacznie zwiększyła się liczba 
profesorów, wśród których są zarówno zna-
komici, traktujący swój zawód jako powo-
łanie, jak też przeciętni, mniej godni zaufa-
nia. Gdy prawo dopuszczało wieloetatowość 
pieniądz przysłonił etykę. Sami nauczyciele 
akademiccy sprokurowali tworzenie licz-
nych szkół wyższych, konkurencję o  stu-
denta i  konkurencję o  pieniądze z  budżetu 
państwa bądź z czesnego.

Jakość kształcenia kosztuje i  nie uzy-
skuje się jej łatwo. Większość uczelni, bory-
kając się z trudnościami finansowymi, pró-
buje redukować koszty, głównie dydaktyki. 

Do  koniecznego minimum ograniczany 
jest wymiar zajęć dydaktycznych, redu-
kowane są  zwłaszcza kosztochłonne ćwi-
czenia laboratoryjne i  terenowe na  rzecz 
tańszych werbalnych, minimalizowane 
praktyki zawodowe, powiększane liczeb-
ności grup studenckich, itp. Władze uczel-
ni czynią to  by przetrwać, wiązać koniec 
z końcem, ze świadomością, że nie służy ja-
kości kształcenia. Zaangażowaniu nauczy-
cieli akademickich w  proces dydaktyczny 
nie sprzyja także narastająca biurokracja, 
nielicząca się z  bilansem ich czasu pracy 
oraz kryteria oceny nauczycieli niemoty-
wujące do lepszej pracy dydaktycznej.

Nie jest moim zamiarem defetyzm i sia-
nie paniki, dlatego pomimo powyższych fak-
tów, z  umiarkowanym optymizmem patrzę 
na przyszłość kształcenia rolniczego. Głów-
nie dlatego, że  jest i  będzie ono potrzebne, 
tak jak potrzebna jest ludziom żywność 
i inne produkty rolnicze. Ktoś będzie musiał 
je wytwarzać, i  ten ktoś – rolnik, powinien 
mieć wiedzę i  umiejętności, aby z  maleją-
cego areału gruntów rolnych, wytworzyć 
dostateczną ilość produktów o  pożądanej 
jakości, uzyskiwać godziwe dochody i  nie 
szkodzić nadmiernie środowisku przyrod-
niczemu. Trudno przypuszczać, aby wyraź-
niej odrodziło się kształcenie na  poziomie 

Prof. dr hab. Franciszek Rudnicki w trakcie wykładu
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średnim rolniczym, bo większość techników 
rolniczych utraciła bazę materialną kształ-
cenia praktycznego, głównie tych, które 
swego czasu przejęły starostwa powiatowe 
i  wysprzedały gospodarstwa przyszkolne. 
Uwzględniając także aspiracje młodzieży 
można sądzić, że  kształcenie rolnicze osta-
nie się głównie w  szkołach wyższych, choć 
zapewne nie we wszystkich 22 obecnie pro-
wadzących takie kształcenie.

Kształcić będziemy mniej studentów 
niż kiedyś, i  być może mniej niż obecnie, 
ale  kształcić możemy i  powinniśmy nieco 
inaczej i  lepiej niż obecnie. Studia rolni-
cze nie są  studiami łatwymi, bo  wymagają 
od studiującego opanowania bardzo różno-
rodnej, rozległej wiedzy – biologicznej, che-
micznej, technicznej, technologicznej, eko-
nomiczno–organizacyjnej, humanistycznej, 
społecznej, prawnej i  innych. Niemałym 
problemem jest takie programowanie tych 
studiów i  zakreślanie ich treściowego za-
kresu, aby student był w stanie je opanować, 
i  aby to  była wiedza użyteczna. Ostatnio 
uczelnie, zobligowane do  dostosowania 
programów kształcenia do Krajowych Ram 

Kwalifikacji, formułowały efekty kształce-
nia dla poszczególnych kierunków studiów. 
Zwykle czyniły to  jednak tak, aby uwiary-
godnić program dotychczas realizowany, 
a  w  małym stopniu, aby dostosować go 
do  współczesnych, a  zwłaszcza przyszłych, 
realiów i  uwarunkowań. Daleki jestem 
od  twierdzenia, że  na  studiach rolniczych 
kształcimy źle, ale polskie rolnictwo zmie-
niło się w  minionych latach i  będzie się 
zmieniać, gdyż zmienia się polska wieś. 
Zachodzi, więc pytanie gdzie znajdzie za-
trudnienie i jakie będzie miejsce pracy przy-
szłego absolwenta studiów rolniczych, jaka 
stosownie do  tego, będzie mu potrzebna 
wiedza i umiejętności? Dotychczas znaczna 
część absolwentów tych studiów znajdowała 
zatrudnienie w  różnych podmiotach nie-
związanych z rolnictwem, ale to się kończy, 
bo  wykształcono już liczną rzeszę specja-
listów administracji, zarządzania, banko-
wości, pedagogów i  wielu innych. Brak też 
miejsc pracy, albo jest ich niezmiernie mało, 
dla zawodów „agronom”, „zootechnik”, 
„mechanizator rolnictwa” czy „ekonomista 
rolny”. Zasadniczym miejscem pracy będzie 

gospodarstwo rolne oraz instytucje i  firmy 
usługowe względem wsi i rolnictwa. Absol-
went więc będzie musiał znać przede wszyst-
kim to co pozwoli mu profesjonalnie prowa-
dzić gospodarstwo rolne i  funkcjonować 
w jego otoczeniu. Świadomość tego sugeruje 
celowość połączenia kierunków „rolnictwo” 
i  „zootechnika”, a  być może też „ogrodnic-
two”, w jeden kierunek kształcenia rolnicze-
go, jedynie z modułami specjalnościowymi. 
Gospodarstwo rolne jest integralną całością 
produkcyjno-organizacyjno-ekonomiczno-
-bytową, a  produkcja roślinna i  zwierzęca 
wzajemnie się uzupełniają i  dopełniają. 
Zintegrowana i  całościowa powinna być 
też wiedza absolwenta studiów rolniczych. 
W  programowaniu studiów odejść trze-
ba, więc od  nadmiernego specjalizowania 
kształcenia, trzeba w tym względzie wyzbyć 
się konserwatyzmu i  partykularyzmu. Wą-
sko specjalistyczne mogą być natomiast stu-
dia podyplomowe.

Rolnictwo jest działalnością prak-
tyczną, i  dalece upraktycznione powinno 
być kształcenie w  zawodzie rolnika, ale 
oparte na  rzetelnej wiedzy podstawowej. 
To  upraktycznienie nie oznacza spłycenia, 
ale przede wszystkim wyposażenie studiu-
jących w rzetelną wiedzę stosowaną i umie-
jętności praktyczne. Tych może nabyć 
student podczas ćwiczeń czynnościowych, 
zajęć terenowych, wycieczek i  praktyk za-
wodowych, dyskusji o  sprawach ważnych 
dla zawodu. Te  formy powinny mieć zna-
czący udział w  procesie dydaktycznym. 
Zwracam uwagę na  potrzebę kształcenia 
praktycznego, ponieważ niemal pewne jest, 
że  większość studiujących kończyć będzie 
swą edukację na  inżynierskim I°  kształ-
cenia, i  tylko nieliczni będą podejmować 
studia II°, tak jak jest to w większości kra-
jów świata. Inżynier to człowiek potrafiący 
rozwiązywać rzeczywiste problemy prak-
tyczne w zakresie swoich kwalifikacji zawo-
dowych, potrafiący korzystać z  istniejącej 
wiedzy w  zastosowaniach praktycznych. 
To ten, kto potrafi profesjonalnie postawić 
diagnozę, wykonać ekspertyzę lub pro-
jekt i  go realizować. Tego trzeba nauczyć 

Uczestnicy Konferencji Jubileuszowej
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studentów w  trakcie studiów, a  zwłaszcza 
podczas przygotowywania inżynierskiej 
pracy dyplomowej.

Czy upraktycznione kształcenie rolni-
cze może zagrażać akademickości uczelni 
i  ich wydziałów, sprowadzać je do poziomu 
szkół zawodowych? Sądzę, że  nie. O  aka-
demickości uczelni nadal świadczyć bę-
dzie kształcenie na  poziomie magisterskim 
i  doktorskim oraz działalność naukowa. 
Zresztą wszystkie szkoły wyższe są w istocie 
zawodowymi, bo  ich absolwentom nadawa-
ne są  tytuły zawodowe licencjata, inżyniera 
lub magistra, potwierdzające przygotowanie 
i kompetencje w określonym zawodzie.

Kształcenie na  poziomie wyższym 
to  nie tylko wyposażenie studiujących 
w wiedzę i umiejętności, to także, a może 
nawet bardziej, ukształtowanie ich oso-
bowości. W  ograniczonym stopniu rolę 
tę mogą spełniać studia, zwłaszcza niesta-
cjonarne, odbywane w  małych szkołach 
i  miejscowościach. W  moim rozumieniu 
nie szkołę wyższą trzeba przybliżać stu-
dentowi, lecz studenta do  środowiska 
akademickiego. W  tym względzie dobrze 
się stanie, jeśli dominować będą studia sta-
cjonarne w ośrodkach akademickich. Gdy 
na  studia rolnicze trafiać będzie głównie 
młodzież wiejska i  małomiasteczkowa, 
to  jej przebywanie w wielkomiejskim śro-
dowisku akademickim, kontakty i  współ-
życie z  innymi studentami, codzienne ob-
cowanie z  nauczycielami akademickimi, 
udział w  różnych formach aktywności 
studenckiej sprzyjać będzie wyzbywaniu 
się nieśmiałości, uprzedzeń, a  nabywaniu 
kultury osobistej, pewności siebie, zarad-
ności. To  cechy niezbędne we  współcze-
snym społeczeństwie. Rolą nauczycieli 
powinno być dawanie przykładu i utwier-
dzanie studiujących w  przekonaniu, 
że  mogą, potrafią, dadzą radę przeciwno-
ściom, i że warto być aktywnym, kreatyw-
nym. Takich aktywnych i  kreatywnych 
liderów działalności gospodarczej i  spo-
łecznej potrzebuje polska wieś.

Czy możliwe jest spełnienie tych ledwie 
zarysowanych kilku postulatów względem 

kształcenia rolniczego? Dostrzegam oko-
liczności sprzyjające jak i  utrudniające. 
Te  sprzyjające to  głównie dotychczasowy 
dorobek uczelni, bądź wydziałów rolni-
czych. Dysponują one dużą bazą materialną 
kształcenia, niekiedy nawet nadmiarową 
w  stosunku do  liczby kształconych. Znane 
są  mi przykłady dużych inwestycji doko-
nanych w  ostatnich latach dla kierunku 
studiów i  brak naboru studentów na  ten 
kierunek, albo znikoma liczba studiujących. 
Jakości kształcenia sprzyjać będzie liczna 
kadra nauczycieli akademickich o wysokich 
kwalifikacjach. Tej kadry szybko przyby-
wa. Na  przykład w  okresie ostatnich 25 lat 
liczba profesorów tytularnych, w uczelniach 
o  profilu rolniczym, zwiększyła się ponad 
czterokrotnie, przy jednoczesnym zmniej-
szeniu ogółu nauczycieli akademickich 
w tych uczelniach. Już obecnie w wielu wy-
działach lub katedrach o  profilu rolniczym 
struktura kadry ma  kształt odwróconej pi-
ramidy – dużo profesorów, mniej adiunk-
tów i niemal brak asystentów. Można sądzić, 
że  ta  wysoko kwalifikowana kadra potrafi 
identyfikować istotne potrzeby i uwarunko-
wania kształcenia rolniczego, odpowiednio 
do  tego programować studia i  wypełniać je 
ważnymi treściami. Sprzyjać temu będzie 
podjęte już przez uczelnie zasięganie opinii 
absolwentów i  innych interesariuszy tego 
kształcenia. Nieduża liczba studentów po-
zwoli też na  bardziej podmiotowe, niż do-
tychczas, ich  traktowanie przez nauczycieli, 
na  częstsze bezpośrednie kontakty, rozmo-
wy, dyskusje. Możliwe stanie się m.in. po-
wrócenie do  egzaminów ustnych, znacznie 
lepiej sprawdzających poziom intelektualny 
studenta, jego umiejętność logicznego rozu-
mowania, kojarzenia faktów, posługiwania 
się wiedzą, niż egzaminy pisemne.

Jako jedna z trudności jawi się kondycja 
finansowa uczelni i wydziałów o profilu rol-
niczym, możliwość utrzymania kadry i bazy 
materialnej kształcenia. Wraz ze  zmniej-
szeniem się liczby studentów i  zanikaniem 
studiów niestacjonarnych maleją przycho-
dy uczelni z  dotacji i  czesnego. Nie  mu-
szą się jednak zmniejszać proporcjonalnie 

do ubytku studentów. Jeżeli nakłady budże-
tu państwa na szkolnictwo wyższe nie będą 
malały, a zmniejszy się liczba ogółu studen-
tów w kraju, to na jednego studenta powinna 
przypadać większa dotacja niż dotychczas. 
O to powinny uczelnie zabiegać wszystkimi 
sposobami. Źródłem dochodów mogą też 
być rozwinięte studia podyplomowe, kursy 
i szkolenia zawodowe oraz tzw. uniwersytety 
dziecięce lub trzeciego wieku.

Najwięcej zależy jednak od  ludzi, 
od stopnia zaangażowania nauczycieli w pro-
ces dydaktyczny. Wymieniam to  jako trud-
ność dobrego kształcenia, nie dlatego bym nie 
ufał umiejętności, chęci i  gotowości dobrej 
pracy dydaktycznej nauczycieli akademic-
kich, ale  dlatego, że  wadliwe są  kryteria ich 
oceny i awansu zawodowego. Skoro utrzyma-
nie się w pracy na uczelni i awansowanie zale-
ży niemal wyłącznie od dorobku naukowego, 
uzyskiwania kolejnych stopni naukowych, 
a  w  znikomym od  aktywności i  dorobku 
dydaktycznego, to  pracownicy dydaktycz-
no-naukowi przystosowują się, koncentrują 
na  pracy naukowej, a  dydaktyczną traktują, 
jako drugorzędną. Wbrew pozorom to może 
się nasilać. Jeżeli uczelnie będą zmuszone 
do redukcji zatrudnienia nauczycieli i będzie 
obowiązywać wymóg uzyskania stopnia dok-
tora habilitowanego przez doktorów w ciągu 
8  lat, to  priorytet pracy naukowej jest oczy-
wisty, a  uzyskiwanie stopni naukowych bę-
dzie swoistą „ucieczką do  przodu”, zapewne 
ze szkodą dla dydaktyki.

Do  rysujących się uwarunkowań 
i  trudności trzeba będzie się przystoso-
wać, zaradzić wielu z nich i mieć nadzieję, 
że kształcenie rolnicze będzie trwać, a kon-
tynuując bogate już tradycje służyć pol-
skiej wsi i rolnictwu. Trzeba mieć nadzieję, 
że  nadejdą dla niego lepsze czasy, bo  one 
nadejdą, choć chyba nieprędko.

Gratuluję Jubilatowi – Wydziałowi 
Rolniczo-Ekonomicznemu Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie, dotychczasowych 
niewątpliwych osiągnięć i  życzę, aby po-
trafił identyfikować wyzwania przyszłości 
i  trwał w  pomyślności przez co  najmniej 
90 następnych lat. 
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POCząTKI ROlNICTWA W UJęCIU 

HISTORyCzNym

Rolnictwo jest najstarszym wytwórczym 
działem gospodarki narodowej. Wytwórczy 
to znaczy taki, w którym istnieje uświado-
mione przez wytwórcę (człowieka) odzia-
ływanie na  przyrodę i  jej siłami dla osią-
gnięcia założonych wcześniej celów. Okres 
„przed rolniczy” to zbieractwo głównie pło-
dów roślinnych (wzbogacanych drobnymi 
organizmami zwierzęcymi takimi jak owa-
dy, jaja, „robaki” itp.) oraz myślistwo, czyli 
zdobywanie reprezentantów świata zwie-
rząt głównie większych rozmiarów. Ekono-
mię działań ludzkich w tym okresie można 
wiązać z próbami (chyba instynktownymi) 
ograniczania zużycia energii, organizowa-
nia się w grupy celem poprawy skuteczności 
łowów, bądź organizacji i ochrony siedzib.

Łowiectwo i  zbieractwo skazywało 
ludzi na  dużą zmienność zaopatrzenia 
w żywność, a także dysponowanie dużymi 
obszarami lub zmienianie miejsc pobytu. 
W  miarę rozwoju ludzkości następowa-
ło jednak zwiększanie wkładu człowieka 
w,  mówiąc współczesnym językiem, po-
prawę bezpieczeństwa żywnościowego. 
Stało się tak wówczas, gdy człowiek roz-
począł udamawianie zwierząt, z  wyko-
rzystaniem naturalnych pasz, a  w  jeszcze 
większym stopniu – gdy rozpoznał uży-
teczne gatunki roślin i rozpoczął ich świa-
domą uprawę. To były początki rolnictwa, 
z różnym tempem i sukcesem rozwijanego 
do jego obecnego stanu.

Trudno jest dziś jednoznacznie oce-
nić, jaki był główny czynnik rozpoczęcia 
działalności rolniczej, różne – mniej lub 

bardziej poważne są w tym względzie opi-
nie. Wspomina się tu  o  rozwoju mózgu 
człowieka, organizacji grupowej, wykształ-
ceniu mowy (umiejętności porozumie-
wania się), umiejętności przekazywania 
doświadczeń kolejnym pokoleniom itd. 
Z naszego punktu widzenia pojawia się jed-
nak pytanie, czy ta zmiana miała sens eko-
nomiczny? Wydaje się, że  jak najbardziej. 
Zapewnienie własnej produkcji żywności 
umożliwiło względne ustabilizowanie za-
opatrzenia w  nią. Umożliwiało bardziej 
osiadły tryb życia (zwłaszcza produkcja ro-
ślinna), rozpoczęcie specjalizacji członków 
grupy i  poprawę wykorzystania ich umie-
jętności, tworzyło przesłanki do  wymiany 
dóbr miedzy różnymi grupami ludzkimi. 
Przy okazji produkcji rolniczej uzyskiwa-
no surowce do wykorzystania własnego lub 
przetwarzania, np. skóry, wełnę, rogi, sło-
mę, czy włókna. Do  celów produkcyjnych 
pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia 
i  pomieszczenia, pierwotnie dość proste, 
a  następnie przez pokolenia doskonalone 
przez samych rolników i  wreszcie „spe-
cjalistów” wytwarzających te  narzędzia 
(do  uprawy, pielęgnacji, zbioru, przetwa-
rzania, ale także przechowywania – vide 
naczynia gliniane, wazy, beczki, piwnice 
itd.). W takiej produkcji musiała wykształ-
cić się pewna organizacja społeczna, więzi 
i zależności, grupy przywódcze, a także po-
jawiły się przesłanki do działań nieproduk-
cyjnych, humanizujących, kształtujących 
myślenie abstrakcyjne. Można więc stwier-
dzić, że powstanie i ewolucja rolniczej dzia-
łalności stanowiły potężny impuls do przy-
śpieszenia rozwojowego ludzkości, zarówno 
kulturowego, jak i ekonomicznego.

 

PROCES WyOdRęBNIANIA SIę EKONOmII 

W ROlNICTWIE

Zastanawiając się nad znaczeniem ekono-
mii w  ogóle, w  tym w  rolnictwie, trzeba 
określić co przez to pojęcie rozumiemy. Nie 
wchodząc w skomplikowane problemy defi-
nicyjne, dla potrzeb opracowania (i nie tyl-
ko) ekonomię określamy jako naukę, która 
ma za zadanie badanie jak ludzie radzą so-
bie z  rzadkością zasobów. Ekonomiści sta-
rają się więc określić, jak najlepiej (najefek-
tywniej, najskuteczniej itp.) wykorzystać 
to, czym dysponuje konkretna organizacja. 
Może to  się odbywać na  poziomie jedno-
stek małych jak rodzina, gospodarstwo, 
warsztat, czy przedsiębiorstwo, i  mówimy 
wówczas o ekonomice w skali mikro, ale taż 
w skali szerszej, np. jako ekonomice rolnic-
twa, transportu itd., czyli makroekonomice 
(pośrednio jeszcze wyróżnia się mezoeko-
nomikę, dotyczącą np. regionów). Proble-
matyka szersza, dotycząca np. praw rządzą-
cych życiem społeczno-gospodarczym, jest 
domeną ekonomii (mikro i makro).

Ekonomia, jako nauka pojawia się 
na wyższym szczeblu rozwoju społeczno-
-gospodarczego, wcześniej jednak funk-
cjonuje ona w zakresie intuicyjnym, bądź 
w  postaci wiedzy dziedziczonej z  poko-
lenia na  pokolenie, wynikającej z  obser-
wacji wycinkowych, a  nie z  badań na-
ukowych. Można stwierdzić, że czynniki 
ekonomiczne uwzględniane były w  dzia-
łalności gospodarczej człowieka (w  tym 
w  produkcji rolniczej) od  jej zarania, 
choć prowadzone analizy i  decyzje nie 
miały podstaw formalnych. To  poszuki-
wanie lepszych relacji poziomu produkcji 

Znaczenie nauk ekonomicznych 
w rozwoju rolnictwa
Wykład prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego – Prorektora ds. dydaktyki SGGW w Warszawie,
wygłoszony podczas Konferencji Jubileuszowej z okazji 90-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
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(zboża, zwierzęcej) do  nakładów pracy 
skłaniały ludzi do poszukiwania lepszych 
pastwisk, czy obszarów o  lepszej glebie, 
czy stosunkach wodnych.

Ekonomia staje się przedmiotem za-
interesowania człowieka wówczas, gdy 
maleją zasoby (ogółem lub na  jedną oso-
bę), stąd w obecnym rozumieniu nie inte-
resowała człowieka w  okresach dawnych, 
kiedy nie było ograniczenia pastwisk czy 
ziemi uprawnej, nie było też praktycznie 
kapitału. W  miarę potrzeby można było 
przenieść się w  inne miejsce, na  inne pa-
stwisko lub wypalić kolejny obszar lasów. 
Rachunek ekonomiczny w  rolnictwie 
mógł się pojawić wtedy, gdy ze  względu 
na  zagęszczanie ludności oraz kontrolę 
własności wprowadzono koszty środków 
produkcji, które uzyskały określoną cenę. 
Na  pewnym etapie rozwoju nie można 
było kogoś wypędzić z  jego ziemi, czy też 
zmusić do  pracy niewolniczej lub feudal-
nej. Pojawiła się cena ziemi (cena sprze-
daży lub czynsz gruntowy), a  także pracy 
(płaca wraz z  innymi obciążeniami), jak 
również upowszechniły się zewnętrzne 
środki produkcji (maszyny, urządzenia, 
materiały budowlane, a  następnie pasze, 
chemikalia itd.). Kolejno zanikały bo-
wiem dobra „wolne”, dostępne ogólnie za 
darmo. Warto wspomnieć, że  w  naszych 
czasach w  coraz mniejszym stopniu do-
brami wolnymi są: powietrze (koszt fil-
trów w  fabrykach, opłaty klimatyzacyj-
ne w  miejscowościach uzdrowiskowych, 
a  nawet całych państwach), czy woda (za 
wodę i  jej dostawę płacimy prawie wszy-
scy, ale koszt wody to także np. koszt bu-
dowy oczyszczalni ścieków).

Człowiek zawsze dążył do  jak najlep-
szego wykorzystania użytkowanej ziemi 
i  innych, początkowo bardzo prymityw-
nych środków produkcji. Nie można jed-
nak tego utożsamiać ze  współczesnym 
rozumieniem ekonomiki rolnictwa oraz 
gospodarstw i produkcji. B. Strużek [1964] 
stwierdza, że można wyróżnić trzy podsta-
wowe etapy rozwoju myśli ekonomiczno-
-rolniczej, a mianowicie: 

•	 okres	przednaukowy,	a więc	czas	od po-
czątków aktywności gospodarczej 
człowieka w  rolnictwie do  późnego 
feudalizmu,

•	 okres	 kształtowania	 się	 naukowych	
podstaw ekonomiki rolniczej, zwykle 
lokowany w  okresie od  połowy XVI 
do połowy XIX wieku,

•	 okres	 z  zastosowaniem	 metod	 na-
ukowych, od  polowy XIX wieku 
do współczesności.
W  starożytności w  różnych krajach 

i  regionach geograficznych, a  zwłaszcza ta-
kich jak Chiny, Egipt, Grecja czy Rzym, 
ukazywały się opracowania dotyczące go-
spodarowania w  rolnictwie, organizacji go-
spodarstw, czy też elementów zarządzania. 
Podobnie było w  na  ogół niedocenianym 
średniowieczu i  kolejnych fazach rozwoju 
społecznego Europy.

Najczęściej były to  opisy sposobu go-
spodarowania, rozważania dotyczące zalet 
gospodarki naturalnej, czy produkcji zwie-
rzęcej, a  także różnego rodzaju raporty czy 
zalecenia z zakresu zarzadzania folwarkiem. 
Można je określić jako podejście mikroeko-
nomiczne, na  szczeblu gospodarstw. Poja-
wiały się jednak też inne opracowania, np. 
dotyczące przewagi gospodarstw dużych nad 
małymi, zagadnień niewolnictwa, a  w  póź-
niejszym okresie – maksymalizacji feudalnej 

renty gruntowej. Z prac polskich najbardziej 
znane to Gospodarstwo – Anzelma Gostom-
skiego (XVI wiek), choć znaczące pozycje 
stanowiły np. Wieśniak albo gospodarstwo 
rolne – A. Zbylitowskiego, Memoriale oeco-
nomikum Zawadzkiego, czy Oeconomika zie-
miańska generalna – J. Hauera (wiek XVII).

Jako okres tworzenia naukowych pod-
staw rozwoju ekonomiki rolnictwa uważa 
się na  ogół wieki od  XVII do  XIX. W  tym 
okresie pojawiło się kilka nurtów w ekonomii 
ogólnej, takich jak merkantylizm, fizjokra-
tyzm, czy ekonomia klasyczna. Przedstawi-
ciele merkantylizmu (zwłaszcza niemieckie-
go odłamu – kameralizmu) zajmowali się 
ekonomiką, czyli pomnażaniem majątku 
prywatnego oraz szczegółowymi naukami ka-
meralnymi, zajmującymi się użytkowaniem 
i  pomnażaniem bogactwa narodowego. Ich 
zdaniem naczelnym motywem działania 
w  rolnictwie powinna być maksymalizacja 
przychodu pieniężnego, z  uwzględnieniem 
aktualnych potrzeb rynku, a nie tradycji. Pol-
scy merkantyliści podkreślali znaczenie rol-
nictwa, twierdząc, że jego rozkwit warunkuje 
rozwój działów pozarolniczych. Postulowali 
też oczynszowanie chłopów, organizacje go-
spodarstw wzorcowych itd.

Najbardziej bezpośrednio do rolnictwa 
odnosił się kierunek fizjokratyczny, w  któ-
rym uznano, iż  jedynym źródłem bogactwa 

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki w trakcie wykładu
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jest produkt pozyskiwany w  rolnictwie, 
reszta działalności jest „jałowa”, nie przynosi 
nadwyżki (praca jest ojcem a  ziemia matką 
bogactwa). Wskazywano na  przewagę go-
spodarstw wielkoobszarowych nad małymi, 
a także w ramach tego nurtu odkryto prawo 
malejących przychodów z ziemi (Turgot).

W  klasycznej szkole ekonomii jednym 
z rozwijanych kierunków myśli ekonomicz-
nej była teoria renty gruntowej [Tomczak, 
1983]. Głównym celem gospodarowania 
uznano zysk, zaś jego osiągnieciu służyły 
badania nad kosztami i  rentownością na-
kładów kapitałowych. Podkreślano, że  naj-
ważniejszym czynnikiem wzrostu bogactwa 
jest praca a  nie przyroda, stąd oczekiwano 
zmniejszenia znaczenia rolnictwa na  rzecz 
przemysłu (rzemiosła i manufaktury).

Nie sposób w  krótkim czasie omówić 
wszystkich wątków badań tego okresu, jed-
nak podkreślić należy, iż  okres kształtowa-
nia naukowych podstaw ekonomiki rolnic-
twa był dość bujny i nie do końca doceniany.

Gwałtowny rozwój nauk ekonomiczno-
-rolniczych miał miejsce w  drugiej połowie 
XIX oraz XX w., i to równolegle w wielu kra-
jach, zwłaszcza w Anglii, USA i Niemczech. 
Nie sposób wymienić wszystkich zaintere-
sowań ekonomistów rolnych, może warto 
wspomnieć tylko niektóre, takie jak zwią-
zane z odejściem od feudalizmu do kapitali-
zmu (zwłaszcza z pracą najemną), uprzemy-
słowieniem i  dostępnością pozarolniczych 
środków produkcji, postępem w  technice, 
agronomii, hodowli roślin i zwierząt, postę-
pem organizacyjno-technicznym, księgowo-
ścią, kryzysami agrarnymi, migracją ludno-
ści. W  dalszych okresach zainteresowania 
dotyczyły np. spółdzielczości, organizacji 
pracy, czy wpływu uprzemysłowienia na rol-
nictwo oraz tereny wiejskie. 

 Bardzo licznych ekonomistów rol-
nych doczekała się Polska lat międzywo-
jennych, jednak ich dorobek został nieco 
zapomniany po  drugiej wojnie światowej. 
Spowodowała to  zmiana zasad ustrojo-
wych oraz istnienie barier systemowych 
w kontaktach z wiodącymi ośrodkami my-
śli ekonomicznej świata. 

WSPółCzESNA ROlA EKONOmIKI 

ROlNICTWA

Według poglądu Tomczaka [1983], sformu-
łowanego w latach 80., główne zadania eko-
nomiki rolnictwa to:

1. prezentacja stanu gospodarki rolnej 
(ekonomicznego), zachodzących w  rol-
nictwie procesów i bilansów,

2. analiza czynników kształtujących po-
ziom produkcji rolnej (analiza warun-
ków, historia rozwoju, stosunki produk-
cji, polityka państwa),

3. określenie prawidłowości,
4. ukazanie kierunków rozwoju rolnictwa 

i znaczenia poszczególnych czynników.
Stwierdzenia te, sformułowane w latach 

80. są nadal aktualne, choć nastąpiło znacz-
ne poszerzenie i  pogłębienie zakresu badań 
oraz doskonalenie i  stosowanie coraz precy-
zyjniejszych narzędzi badawczych.

TENdENCJE zmIAN W myślI 

EKONOmICzNO-ROlNICzEJ PO dRUGIEJ 

WOJNIE śWIATOWEJ

Pierwsze lata po wojnie, w Polsce oraz w kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej, zdomi-
nowała potrzeba opracowania teorii gospo-
darki socjalistycznej, w nawiązaniu do ogólnej 
teorii ekonomii politycznej, zwłaszcza myśli 
Marksa i  Engelsa. Było to  w  naszym kraju 
zagadnienie nowe, szeroko korzystano więc 
z dorobku naukowców radzieckich.

Przejęcie majątków wielkoobszarowych 
i  ich „uspołecznienie” (państwowe, spół-
dzielcze), przy eksodusie dotychczasowych 
zarządców oraz wprowadzenie gospodarki 
planowej spowodowało znaczne zapotrzebo-
wanie na  wiedzę dotyczącą kierowania ma-
jątkami, a  zwłaszcza sporządzania planów. 
To  drugie wynikało często z  faktu, że  kie-
rownikami przedsiębiorstw zostawali ludzie 
zasłużeni w  okresie wojny, czy dla budowa-
nia nowego ustroju, a niekoniecznie byli oni 
znawcami rolnictwa, których generalnie 
brakowało, stąd ważne było przygotowanie 
planów dla przedsiębiorstw (często tworzo-
nych na poziomie zarządu powiatowego czy 

wojewódzkiego). Można stwierdzić, że w la-
tach sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych 
ekonomika rolnictwa i przedsiębiorstw była 
dość szybko rozwijana, szczególnie na pozio-
mie mikro, zwłaszcza dla potrzeb tak zwanej 
gospodarki (przedsiębiorstw) uspołecznio-
nej, do  której zaliczano państwowe gospo-
darstwa rolne oraz rolnicze spółdzielnie pro-
dukcyjne (w latach 70. do tej grupy dołączyły 
zespołowe gospodarstwa rolne Kółek Rolni-
czych). Bardzo dużo uwagi przywiązywano 
np. do organizacji pracy, czy rachunku kosz-
tów jednostkowych, rachunkowości, plano-
wania w  gospodarstwie (projekty urządze-
niowe). W miarę rozwoju techniki rolniczej 
i  usprawniania technologii problematyka 
organizacji pracy w  badaniach i  dydaktyce 
stawała się coraz mniej istotna, dominować 
zaczęły wzorce narzucone względami tech-
nologicznymi. Na przykład, po wprowadze-
niu kombajnu zbożowego zakres możliwych 
rozwiązań organizacji żniw ulegał zawęże-
niu, a dominowała kombajnu determinująca 
konieczność odbioru i transportu ziarna. 

W zakresie rachunku efektywności pro-
dukcji nastąpiło przesunięcie z zainteresowa-
nia kosztami jednostkowymi na rzecz kalku-
lacji różnicowych, rachunku marginalnego, 
a  zwłaszcza obliczania i  wykorzystywania 
do  podejmowania decyzji dotyczących tego 
co, ile i  jak produkować zysku brutto i  do-
chodu bezpośredniego, zaś obecnie nadwyżki 
bezpośredniej. Ten ostatni rachunek wykazał 
swoje zalety polegające głównie na obniżeniu 
pracochłonności obliczeń oraz unikaniu po-
działu kosztów pośrednich (stałych) na  po-
szczególne działalności (podział ten miał cha-
rakter subiektywny, a często przyjęcie klucza 
podziałowego determinowało poziom opła-
calności poszczególnych działalności).

Ogólnie można sądzić, że  w  pierwszych 
trzydziestu latach po  II wojnie światowej, 
a może jeszcze i dłużej większe były potrzeby 
rozwoju ekonomiki na poziomie mikro – czy-
li przedsiębiorstw, w  latach osiemdziesiątych 
nawet szczegółowych procesów, technologii 
produkcji. Z  pewnym zdziwieniem można 
zauważyć, że  po  transformacji ustrojowej, 
wprowadzeniu gospodarki kapitalistycznej, 
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w naukach ekonomiczno-rolniczych zwiększa 
się znaczenie badań nie nad gospodarstwami, 
a  raczej w  skali szerszej, na  poziomie mezo- 
i makro. Nastąpiła zmiana proporcji w struk-
turze dysertacji naukowych na rzecz zagadnień 
możliwych do badania bez wizyt i korzystania 
z  danych z  gospodarstw czy przedsiębiorstw, 
a jeżeli – to z wykorzystaniem danych już zgro-
madzonych, a szczególnie z nieocenionego sys-
temu FADN, który dostarcza danych chyba 
do  większości prac ekonomiczno-rolniczych 
dotyczących ekonomiki gospodarstw rolni-
czych. Głównym dostarczycielem materiałów 
źródłowych na  poziomie mikroekonomicz-
nym obecnie jest Instytut Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 
Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB), z pewnymi 
tylko uzupełnieniami danymi z  Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego i, sporadycznie, bada-
niami własnymi autorów. W przypadku więk-
szych jednostek, spółek, takim źródłem może 
być Monitor Polski (w części dotyczącej spra-
wozdań finansowych). Korzystanie z  goto-
wych źródeł materiałów źródłowych ma swoje 
zalety i wady. Wśród tych pierwszych wymie-
nić należy obniżenie kosztów badań, a szcze-
gólnie skrócenie czasu pozyskania i opracowa-
nia danych i napisania artykułu lub dysertacji. 
Bardziej ekonomiczne jest też wykorzystanie 
zgromadzonych już przez IERiGŻ-PIB ma-
teriałów źródłowych w  ramach systemu ra-
chunkowości FADN. Wady to głównie ogra-
niczony zakres informacji (czasem brak jest 
danych ściśle związanych z  tematem badań) 
związany z  brakiem możliwości kształtowa-
nia pytań przez autorów poszczególnych ba-
dań (korzystanie z  „gotowców”), a  zwłaszcza 
„mechaniczne” podejście do rozwiązywanych 
problemów. Wielu autorów badań i  opraco-
wań ujawnia brak zrozumienia głębi skom-
plikowania badanych zagadnień wynikający 
z  „nie otarcia się z  żywą materią”, praktyką 
gospodarczą. Wielkim błędem w  tej sytuacji 
jest zaniechanie staży praktycznych młodych 
pracowników nauki.

Także w  zakresie makro- i  mezoekono-
miki autorzy najchętniej korzystają z  goto-
wych materiałów, najlepiej statystyki GUS 
i  WUS. Niestety, często opracowania z  tego 

zakresu nie mają charakteru naukowego, pro-
blemowego lecz podający, informacyjny, bez 
poszukiwania relacji: przyczyna – skutek.

WIOdąCE TEmATy BAdAń NAUKOWyCH 

RóŻNyCH OKRESACH

W okresie powojennym, z punktu widzenia 
dominującej problematyki badawczej, moż-
na wyodrębnić cztery okresy1.

Okres 1.
Bezpośrednio po  wojnie kontynuowano sto-
sowaną wcześniej szkołę matematyczno-in-
dukcyjną. Jej przedstawicielem np. w SGGW 
był Stefan Moszczeński, zaś wśród jego kon-
tynuatorów wyróżniał się Ryszard Manteuffel. 
Przedmiotem zainteresowania badaczy była 
szeroko rozumiana ekonomika rolnictwa, zaś 
badania prowadzono z wykorzystaniem metod 
matematycznych i  statystycznych, rozwijano 
projektowanie urządzania gospodarstw pań-
stwowych i  spółdzielczych. Ważną, związaną 
z  aktualną sytuacją gospodarczą, była proble-
matyka kolektywizacji polskiego rolnictwa.

Okres 2. 
Okres ten rozpoczął się po  „wydarzeniach 
październikowych” w  1956 r. i  odwilży 
(„czasy gomułkowskie”). Jako jego początek 
na Wydziale można przyjąć rok 1957, kiedy 
zaniechano przymusowej kolektywizacji, 
wprowadzono nową politykę rolną. Głów-
ne zainteresowania badawcze pracowników 
naukowych w tym okresie dotyczyły takich 
zagadnień jak: funkcjonowanie gospodarki 
chłopskiej i  przeobrażenia agrarne, proble-
matyka samorządu rolnego, intensyfikacja 
rolnictwa, efektywność inwestycji w rolnic-
twie, organizacja pracy, znaczenie czynnika 
ludzkiego w  rolnictwie, wpływ kwalifikacji 
rolników na wyniki ekonomiczne i produk-
cyjne gospodarstw oraz szkolnictwo i  do-
radztwo rolnicze.

1 Wykorzystano opracowanie: Ziętara W., 2013: 
Geneza i rozwój Wydziału, [w:] Stawicki M., Wo-
jewódzka-Wiewiórska A. (red): 60 lat Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Księga Jubileuszowa 
1953-2013, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Okres 3.
Jego początki można datować od  wcze-
snych lat 70. XX wieku, czyli okresu prze-
jęcia władzy przez Edwarda Gierka. Wiele 
uwagi w  tym okresie poświęcono między 
innymi takim zagadnieniom jak: prognozy 
przemian struktury agrarnej i  kierunków 
mechanizacji w  rolnictwie, funkcjonowa-
nie kółek rolniczych, specjalizacja i koncen-
tracja w rolnictwie, funkcjonowanie dużych 
ferm oraz przedsiębiorstw państwowych 
i  spółdzielczych. Kolejny etap tego okre-
su rozpoczął się w  latach 80. XX w., kiedy 
coraz szerzej rozwijana była problematyka 
zarządzania w  przedsiębiorstwach rolni-
czych, pozaszkolna oświata, związki rol-
nictwa i gospodarki żywnościowej z innymi 
gałęziami gospodarki narodowej, przemia-
ny w  strukturze agrarnej gospodarstw in-
dywidualnych, specjalizacja i  kooperacja 
gospodarstw indywidualnych, skuteczność 
instrumentów polityki ekonomiczno-rol-
niczej. Coraz ważniejsze stawało się także 
rozwijanie współpracy z zagranicą.

Okres 4.
Ten okres można uznać za współczesny, roz-
począł się on po 1989 r., czyli po uruchomie-
niu procesów określanych jako „transforma-
cja społeczno-gospodarcza”, a więc przejściu 
od  gospodarki socjalistycznej (planowej, 
centralnie planowanej) do  kapitalistycznej 
(rynkowej). Zgodnie z  potrzebami polityki 
i  gospodarki badania objęły całe spektrum 
(zresztą coraz szersze) zagadnień. Wymienić 
tu należy szczególnie takie obszary badawcze 
jak: dochodowe zróżnicowanie rodzin rolni-
czych, efektywność gospodarowania w  róż-
nych formach przedsiębiorstw rolniczych, 
interwencjonizm w rolnictwie i gospodarce 
żywnościowej, restrukturyzacja rolnictwa 
i obszarów wiejskich, kierunki oraz czynniki 
zmian strukturalnych w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich, przemiany w gospodarce 
żywnościowej krajów europejskich, rozwój 
wsi i produkcji rolniczej, finanse i zarządza-
nie finansami w rolnictwie, rachunkowość, 
innowacje, system upowszechnienia wiedzy 
i postępu w rolnictwie, kształcenie rolnicze 
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w  gospodarce wolnorynkowej, problemy 
dotyczące życia społeczno-politycznego 
i  kultury wsi, procesy integracji w  rolnic-
twie, WPR, zrównoważony rozwój wsi 
i rolnictwa, rozwój logistyki i agrologistyki, 
turystyka, agroturystyka i  rekreacja na  ob-
szarach wiejskich.

POSzERzANIE POlA BAdAWCzEGO 

PRzEz EKONOmISTóW ROlNyCH

Od  lat 80., wzorem krajów Europy Zachod-
niej i  USA, zakres badawczy pracowników 
zajmujących się problematyką ekonomiczno-
-rolniczą rozszerzył się na  rozwój obszarów 
wiejskich, zarządzanie jednostkami samorzą-
du terytorialnego, wykorzystanie pomocy ze-
wnętrznej, relacje międzynarodowe, ale także 
funkcjonowanie agend rządowych, jednostek 
handlowych i  usługowych (w  tym zwłasz-
cza turystykę wiejską i  agroturystykę), sferę 
finansów przedsiębiorstw (szczególnie ana-
liza ekonomiczna) i  finansów publicznych, 
rolę instytucji w  gospodarce, teorię wyboru 
publicznego, wielofunkcyjność rolnictwa, 
poszukiwanie modelu rolnictwa polskiego, 
rolnictwo ekologiczne, społecznie zrówno-
ważone, uniwersalia polityki rolnej, badania 
porównawcze rozwoju rolnictwa polskiego 
i  wybranych państw, zarządzanie jakością 
lub kapitałem ludzkim, działalność grupowa 
itd. Wielu autorów badań w ostatnich latach 
podejmuje problematykę energetycznego wy-
korzystania produktów rolnych lub pokrew-
nych, czy też energię wodną i wiatrową.

W  naukach ekonomiczno-rolniczych, 
podobnie jak i w całości nauk ekonomicznych 
szeroko stosowane są  metody matematyczne, 
ekonometryczne. Początków ich wprowadza-
nia można poszukiwać w dawnych stuleciach, 
zwłaszcza w  neoklasycznej szkole anglo-ame-
rykańskiej (przedstawicielem był np. William 
Stanley Jovens, 1835-1882), jednak najbardziej 
gwałtowny rozwój ekonometrii miał miej-
sce po II wojnie światowej, w drugiej połowie 
XX  w. Przyśpieszenie rozwoju miało miejsce 
w armii amerykańskiej, dla potrzeb organizacji 
działań logistycznych w  czasie wojny, zwłasz-
cza na  olbrzymich przestrzeniach Pacyfiku. 

Po  wojnie metody te  znalazły zastosowanie 
cywilne, a gwałtowny wzrost zainteresowania 
nimi wiązać można z upowszechnieniem i „po-
tanieniem” urządzeń informatycznych, zwłasz-
cza komputerów. W  latach 70. w  USA, a  na-
stępnie w  Wielkiej Brytanii i  innych krajach 
wysoko rozwiniętych podjęto wiele prac nad 
modelowaniem ekonometrycznym. Metody-
ka ta znalazła także zastosowanie w ekonomii 
i  naukach ekonomiczno-rolniczych. Obecnie 
trudno jest znaleźć artykuł lub referat naukowy 
w liczącym się czasopiśmie, w którym niestoso-
wane są metody ekonometryczne. Może to być 
różnie oceniane, jednak wydaje się, że powrotu 
do  opracowań zawierających sam opis, tabele 
i rysunki w dającej się przewidzieć przyszłości 
nie będzie. To oznacza, że w polskiej ekonomii 
i ekonomice rolnictwa również należy położyć 
większy nacisk na uczenie studentów i dokto-
rantów nowoczesnej ekonometrii.

Wiedza ekonomiczna ulega globalizacji, 
jednak dla jej upowszechniania niezbędna jest 
znajomość języka „światowego”, czyli angiel-
skiego, szerokie kontakty międzynarodowe, 
w tym udział w wymianie naukowej oraz przy-
gotowywaniu projektów naukowych i  prak-
tycznych w zespołach międzynarodowych. 

Coraz ważniejszym polem zaintereso-
wania ekonomistów w  ogóle, a  zwłaszcza 
ekonomistów rolnych jest bioekonomia, 
zarówno w  ujęciu globalnym, jak też z  za-
stosowaniem na  poziomie mikro, czyli 
w  przedsiębiorstwach. Podejmowana jest 
także problematyka bezpieczeństwa żywno-
ściowego, konkurencyjności regionów świa-
ta i ich rozwoju, a także nierówności docho-
dowych oraz poziomu życia ludności, a także 
niedożywienia. Coraz częściej pojawiają się 
opracowania dotyczące zmian klimatu i  ich 
skutków, problemów gospodarki wodą i  jej 
niedoboru w wielu regionach świata, a także 
znaczenia konfliktów społecznych dla sytu-
acji gospodarczej państw. 

Ogólnie można stwierdzić, iż w pierw-
szych trzydziestu latach po  II wojnie świa-
towej większy nacisk położony był na rozwój 
ekonomiki na  poziomie mikroekonomicz-
nym, czyli gospodarstw i  przedsiębiorstw 
rolniczych, w latach 80. coraz większą uwagę 

przywiązywano do  organizacji i  ekonomi-
ki procesów, w  tym do  czynników warun-
kujących postęp w  technologii produkcji. 
Po  transformacji ustrojowej zwiększa się 
znaczenie badań na  poziomie mezo- i  ma-
kroekonomicznym, czyli regionu i kraju.

Pod względem struktury źródeł empi-
rycznych obecnie, w  odróżnieniu do  sytuacji 
do  transformacji ustrojowej, dominują bada-
nia prowadzone na  podstawie danych empi-
rycznych zgromadzonych danych przez inne 
instytucje, a  nie badań własnych. Głównym 
„dostawcą” materiałów źródłowych do badań 
na  poziomie mikroekonomicznym obecnie 
jest IERiGŻ-PIB, zaś makroekonomicznym 
– Główny Urząd Statystyczny lub jego jed-
nostki wojewódzkie. Jako zalety korzystania 
z  materiałów obcych można wymienić takie 
jak: obniżenie kosztów badań, skrócenie czasu 
pozyskania i  opracowania danych i  napisania 
artykułu lub dysertacji, bardziej ekonomiczne 
wykorzystanie materiałów FADN. Natomiast 
jako wady zaliczamy ograniczony zakres infor-
macji, „mechaniczne” podejście do problemów, 
brak zrozumienia badanych zagadnień, zanie-
chanie staży młodych pracowników nauki.

BIEŻąCE I PERSPEKTyWICzNE 

KIERUNKI BAdAń

Jako główne kierunki (nurty) badań na po-
czątku XXI wieku, nie wyczerpując całości 
ich bogactwa, można wymienić przykłado-
wo następujące:

1. polityka i  strategia rozwoju rolnictwa 
oraz rynków rolnych na  obszarach 
wiejskich,

2. globalizacja gospodarki światowej i  jej 
wpływ na gospodarkę Polski,

3. przemiany w gospodarce żywnościowej 
w krajach europejskich,

4. metody prognozowania zjawisk i proce-
sów gospodarczych,

5. adaptacja gospodarstw i  przedsię-
biorstw rolniczych oraz sfery przetwór-
stwa do warunków integracji z UE,

6. zastosowanie metod statystycznych 
i ekonometrycznych do analizy zjawisk 
gospodarczych,
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7. edukacja, komunikowanie i doradztwo 
w rozwoju lokalnym oraz regionalnym,

8. rozwój logistyki i agrologistyki,
9. turystyka, agroturystyka i rekreacja jako 

szansa rozwojowa obszarów wiejskich.
Reasumując, można zauważyć nastę-

pujące kierunki zmian, czy też rozwoju za-
interesowań w  przeszłości, a  także przewi-
dywać wyzwania przyszłości w następującej 
sekwencji:
•	 rolnictwo,
•	 ekonomika rolnictwa,
•	 ekonomika przedsiębiorstw rolniczych, 

organizacja pracy, ekonomika produkcji 
i technologii,

•	 rozwój otoczenia przedsiębiorstw rolni-
czych i przetwórczych,

•	 rozwój obszarów wiejskich, poli-
tyka rolna i  wiejska, krajowa oraz 
międzynarodowa,

•	 powiązania rolnictwa z gospodarką kra-
jową i światową,

•	 rolnictwo – producent surowców żyw-
nościowych i energetycznych,

•	 finanse, logistyka, turystyka i rekreacja,
•	 wkomponowanie rolnictwa w  „gospo-

darkę opartą na wiedzy”,
•	 możliwości samofinansowania rozwoju 

rolnictwa,
•	 odpowiedzi na potrzeby otoczenia spo-

łecznego, a zwłaszcza w realizacji zasady 
„rolnictwo jest kustoszem przyrody”.

WNIOSKI

1. Od początków istnienia rolnictwa w jego 
rozwoju pojawiły się wątki o  charakte-
rze ekonomicznym, choć odbywało się 
to  w  sposób nie uświadomiony, rutynowy. 
Można jednak sądzić, że  ekonomizacja 
postępowania ludzi wynikała zarówno 
z  istnienia sytuacji przymusowych (np. dla 
przetrwania osób lub grup), jak i nęcących 
(lepszy podział pracy, zmiana organizacji 
wykorzystania pól czy pastwisk skutkowało 
„nagrodą” w postaci wyższych zbiorów pło-
dów, czy produkcją zwierzęcą).
2. Ekonomika rolnictwa i  nauki ekono-
miczno-rolnicze znacznie rozszerzyły zakres 

zainteresowań oraz badań. Poza badania-
mi dotyczącymi rolnictwa i  gospodarstw, 
podejmowane są  zagadnienia z  otoczenia 
rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, 
instytucji obsługi rolnictwa i  ludności wiej-
skiej, obszarów wiejskich, polityki rolnej, 
energetyki odnawialnej, czy nawet turystyki 
i rekreacji oraz agrologistyki. 
3. Analizując literaturę z  zakresu nauk 
ekonomiczno-rolniczych można stwier-
dzić, że coraz mniejszy jej odsetek stanowi 
ta, która dotyczy gospodarowania na  po-
ziomie mikro, przedsiębiorstw, natomiast 
zwiększa się na  poziomie makroekono-
micznym. Można zaryzykować nawet 
twierdzenie, że  nauki ekonomiczno-rol-
nicze zbyt mało wspierają przedsiębior-
ców i  doradców rolnych oraz z  obszarów 
pokrewnych. Zbyt często badania bazują 
na jednorodnym materiale, to jest rachun-
kowości FADN, która jest źródłem bardzo 
obfitym i doskonałym, lecz nie do realiza-
cji wszystkich tematów. Na ogół obserwuje 
się ucieczkę od badań wymagających wła-
snego zbierania danych źródłowych. 

3. W  ujęciu globalnym nauki ekonomicz-
no-rolnicze coraz bardziej zbliżają się 
w  swoim podejściu do  ekonomii ogólnej, 
coraz szerzej korzystają z  jej metodyki, 
narzędzi badawczych, aparatury pojęcio-
wej. Można wręcz stwierdzić, że specyfika 
nauk ekonomiczno-rolniczych powoli za-
nika. Coraz bardziej rozwijana jest meto-
dyka badawcza, szczególnie związana z za-
stosowaniem metod ekonometrycznych, 
modelowych, prognostycznych.
4. Przedstawiciele nauk ekonomiczno-
-rolniczych są obecnie chyba jedyną grupą 
ekonomistów, która podkreśla specyfikę 
rolnictwa, dostrzega jego znaczenie jako 
szersze aniżeli mierzone udziałem w  Pro-
dukcie Krajowym Brutto i  zatrudnieniu. 
Rolnictwo jest bowiem nie tylko produ-
centem żywności, ale także „buforem” 
w  sytuacjach kryzysowych, dostarczycie-
lem wielu dóbr i walorów przyrodniczych 
oraz społecznych, jak również źródłem su-
rowców dla jednej z najsilniejszych branż, 
wręcz wizytówki polskiej gospodarki, jaką 
jest przemysł spożywczy.

Władze Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego od  lewej: prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig – 
prodziekan ds. kierunków: Rolnictwo i  Ochrona Środowiska, prof. dr hab. inż. Andrzej 
Lepiarczyk – dziekan, prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur – prodziekan ds. nauki,  
dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski – prodziekan ds. kierunków: Zarządzanie i Ekonomia
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W  Sali Senackiej w  czasie uroczyste-
go spotkania z  pracownikami Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie, który 
w roku 2012/2013 przeszli na emeryturę,  
JM Rektor prof. dr. hab. inż. Włodzimierz 
Sady podkreślił, że chociaż wiele ze zgro-
madzonych osób związana była z tą Uczel-
nią przez okres całego zawodowego życia, 
to  spotkanie nie jest bynajmniej poże-
gnaniem z  Uniwersytetem. Kierując sło-
wa do  nauczycieli akademickich Rektor 

podziękował za wkład pracy w rozwój na-
ukowy i  budowanie prestiżu Uczelni nie 
tylko w regionie, lecz także na arenie mię-
dzynarodowej. Zawracając się do pracow-
ników administracji, służb technicznych, 
podkreślił, że bez ich pracy i zaangażowa-
nia, sprawne funkcjonowanie Uczelni nie 
byłoby możliwe.

W  dalszej części prof. dr hab. inż. 
Florian Gambuś – Prorektor ds. Organi-
zacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką 

przystąpił do wyczytywania listy pracowni-
ków, którzy odbierali z rąk JM Rektora list 
gratulacyjny i drobne upominki. 

W okolicznościowych wystąpieniach – 
dziekani i  prodziekani poszczególnych wy-
działów, kwestor oraz przedstawiciele związ-
ków zawodowych, zaprezentowali krótko 
sylwetki emerytowanych pracowników, 
dziękując im za wieloletnią i twórczą pracę.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami
Kraków, 25 października 2013 r.

Spotkanie z pracownikami w Sali Senackiej
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NAUCzyCIElE AKAdEmICCy:
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

dr hab. Wincenty Kołodziej, prof. UR 

Wydział Leśny

dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. UR

prof. dr hab. inż. Ryszard Poznański

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. dr hab. inż. Franciszek Borowiec

prof. dr hab. wet.  

Kazimierz Kosiniak-Kamysz

prof. dr hab. inż. Maria Kulisa

prof. dr hab. wet. Adam Okólski

dr inż. Anna Bittmar

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

dr hab. inż. Danuta Sochacka, prof. UR

prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik 

prof. dr hab. inż. Stanisław Harasimowicz

prof. dr hab. inż. Karol Noga

dr inż. Grażyna Magiera-Braś

dr inż. Jerzy Strutyński

Wydział Ogrodniczy

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Lech

dr hab. inż. Tadeusz Kobyłko, prof. UR

dr inż. Zofia Malinowska

dr inż. Anna Rymar

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

dr inż. Jan Borcz

Wydział Technologii Żywności

prof. dr hab. inż. Krystyna Palka

PRACOWNICy TECHNICzNI:
Wydział Leśny

Andrzej Bylok

mgr inż. Krystyna Majerczyk

dypl. ekon. Krystyna Strychalska

mgr inż. Maria Ząbecka

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

mgr inż. Grażyna Niedziółka

mgr inż. Małgorzata Polańska

mgr inż. Sławomir Parzelski

W roku akademickim 2012/2013 na emeryturę przeszli:

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Edward Mucha

mgr inż. Elżbieta Rybczyńska

mgr inż. Joanna Wertz

Wydział Ogrodniczy

inż. Maria Korbel

inż. Krystyna Sordyl

mgr Dorota Wójcik

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Magdalena Niezabitowska

PRACOWNICy AdmINISTRACJI:
mgr inż. Ewa Boba

Alicja Falana -Dyląg

mgr inż. Maria Gałuszka

inż. Elżbieta Gawlik

mgr inż. Alicja Kramarczyk

inż. Marian Kuras

mgr inż. Elżbieta Misztal

inż. Agata Tymczyszyn

mgr inż. Zofia Żuradzka

Te spotkania upływają zawsze w miłej atmosferze



18

W  roku 2013 minęła 90. rocznica urodzin 
prof. dr. hab. Stefana Myczkowskiego – wy-
bitnego leśnika i naukowca, mistrza i nauczy-
ciela, niestrudzonego popularyzatora wiedzy 
o  ochronie przyrody. Z  tej okazji w  dniu 29 
listopada 2013 r. na Wydziale Leśnym w Col-
legium Sokołowskiego miała miejsce doniosła 
uroczystość nadania imienia profesora Ste-
fana Myczkowskiego sali wykładowej nr III 
wraz z odsłonięciem okolicznościowej tablicy 
pamiątkowej. Uroczystość poprzedziła msza 
św. odprawiona w intencji Profesora w koście-
le pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Okolicz-
nościową homilię wygłosił ks. Łukasz Dęb-
ski – duszpasterz akademicki.

W  uroczystości wzięły udział władze 
Uniwersytetu Rolniczego i  Wydziału Leśne-
go, rodzina Profesora z synem – prof. dr. hab. 
Zbigniewem Myczkowskim, współpracow-
nicy i  uczniowie Profesora, przedstawiciele 
społeczności akademickiej Krakowa, dyrektor 
i uczniowie Gimnazjum w Czarnej, którego pa-
tronem jest profesor Stefan Myczkowski oraz 

Uroczystość nadania imienia profesora  
Stefana myczkowskiego sali wykładowej  
nr III w Collegium Sokołowskiego
Kraków, 29 listopada 2013 r. 

liczni zaproszeni goście. Najmłodszym uczest-
nikiem uroczystości była ośmiomiesięczna Zo-
sia – prawnuczka profesora Myczkowskiego. 
Życie i działalność prof. Stefana Myczkowskie-
go przybliżył wszystkim zgromadzonym prof. 
dr hab. Jerzy Szwagrzyk, prof. UR kierownik 
Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody. Kolej-
no wspominali postać niezwykłego uczonego 
i człowieka jego współpracownicy i uczniowie 
– dr hab. inż. Jerzy Lesiński, prof. dr hab. 
Wojciech Krzaklewski, prof. dr hab. An-
drzej Jaworski, dr inż. Paweł Skawiński, 
mgr inż. Leon Jagoda, dr inż. Jerzy Parusel, 
dr inż. Wojciech Różański. Sesję prowadzi-
ła, przeplatając barwnymi wspomnieniami, 
uczennica Profesora Myczkowskiego prof. dr 
hab. Krystyna Przybylska. Obecność naj-
bliższych osób oraz tych wszystkich, którym 
dane było pracować z Profesorem nadała uro-
czystości szczególny wyraz. Wiele wspomnień 
miało bardzo osobistą wymowę. Z wystąpień 
współpracowników wyłaniała się postać na-
ukowca, który był wymagający w ocenie pracy, 

ale jednocześnie najgłębiej życzliwy i  gotowy 
zawsze ofiarować swój czas i  pomoc. Ucznio-
wie wspominali swojego Mistrza – uczonego 
o wielkim entuzjazmie i charyzmie, który miał 
niezwykły dar kontaktu z młodzieżą. Kształ-
tował osobowości, rozszerzał horyzonty na-
ukowe, pomagał, a czynił to wszystko z wielką 
prostotą i szacunkiem dla drugiego człowieka. 

W  uroczystości wzięli udział również 
słuchacze tegorocznej edycji Podyplomowego 
Studium Ochrony przyrody im. Prof. Stefana 
Myczkowskiego. W sali zaprezentowano nie-
wielką wystawę, na  którą złożyły się zdjęcia 
i  świadectwa szkolne Profesora pochodzące 
z archiwum rodzinnego oraz liczne publikacje 
naukowe i popularnonaukowe. 

Nad uroczystością patronat honorowy 
objął Marszałek Województwa Małopolskie-
go, a  patronat medialny czasopismo Aura. 
Dzięki życzliwości władz Uczelni oraz Kato-
wickiej, Krakowskiej i Krośnieńskiej Dyrekcji 
Lasów Państwowych możliwe było przygo-
towanie uroczystej oprawy tego wydarzenia. 
Uroczystość wpisała się również pięknym 
akcentem w  obchody Roku Jubileuszowego 
Botaniki Krakowskiej.

Opracowanie: 
dr inż. Magdalena Frączek

Otwarcia uroczystości dokonał prof. dr hab. Stanisław Orzeł, Dziekan Wydziału Leśnego

Tablica pamiątkowa
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Górą białe konie przeszły
Trop dymiący w kłębach stanął
W gwiazdach płonąc cicho trzeszczy
wigilijne siano
Spoza gór, czy sponad ziemi
Anioł biały? Kruchy mróz
Starcy w niebo pochyleni
Anioł biały szopkę niósł 

Profesor Kazimierz Wiech przywitał zgroma-
dzonych fragmentem wiersza Kamila Baczyń-
skiego, napisanym w 1942 roku, w którym jest 
wiele smutku tamtych czasów, ale i  nadziei, 
bo takie są nasze Święta – czasem nadziei, ocze-
kiwania, rodzenia się, odradzania…

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

Spotkanie opłatkowe w Uniwersytecie 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 17 grudnia 2013 r.

Witam Państwa, zawsze tak samo ser-
decznie, znowu minął rok, dla każdego jed-
nakowo ważny. Dla jednego pełen sukcesów, 
spełnionych oczekiwań, marzeń, dla innych 
pełen smutku, może osobistych tragedii, 
a  jeszcze dla innych przeciętny, podobny 
do poprzedniego.

Ale zbliżający się czas Świąt łączy nas 
wszystkich, jednoczy wokół choinki, szopki, 
staropolskich zwyczajów, ale ponad wszystko 
wokół stołu, chleba, opłatka, a u nas bochna 
chleba, jak przed wiekami, ciągle tego same-
go chleba, błogosławionego, pomnażanego, 
dzielonego, zabieranego do  domu – dla sie-
bie, dla innych…

Smaczny jak chleb
Dobry jak chleb
Godny szacunku, gdy upadnie na  ziemię, 
podnieś i ucałuj
Gdy wkładasz do pieca pobłogosław

Dobry jak chleb
Smaczny jak chleb
Lekarstwo dla ciała
Pociecha dla duszy
Dobry jak chleb
Smaczny jak chleb
Błogosławiony

BłOGOSłAWIENIE CHlEBA 

Ks. biskup Grzegorz Ryś – obecny po  raz 
pierwszy wśród nas – zgodnie z tradycją po-
błogosławił chleb i skierował kilka słów do 
społeczności Uczelni (treść życzeń prezentu-
jemy w ramce).

Anioł pojawił się na niebie, a zapraco-
wani pasterze, pewnie nie tylko pasterze, 
przerwali codzienne zajęcia usłyszawszy 
dźwięk anielskich trąb, który oderwał ich 
od pracy, od codzienności, poszli za głosem 
muzyki, za blaskiem anielskich skrzydeł 
prowadzeni przeczuciem: oto zdarzyło się 
coś wielkiego, co  na  zawsze zmieni nasze 
życie, jest między nami ktoś, kto pokaże 
nam drogę. Czy to  tylko metafora? Czy 
od 2000 lat głos anielskiej muzyki nie prze-
mawia do nas w ten sam sposób – nawołu-
jąc, skrzykując, chodźmy razem, bądźmy 
razem, zapomnijmy o  troskach i  smutkach 
dnia codziennego, przebaczajmy, niech 
i inni nam przebaczą.

Tu zagrały instrumenty naszego świet-
nego zespołu, chluby Uczelni – Zespołu Sy-
gnalistów Myśliwskich „Hagard”.

Na  wigilijny ześlij nam stół, zielone 
drzewko magiczne.
Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół,

Poniżej prezentujemy scenariusz przygotowany przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Wiecha

Ks. biskup Grzegorz Ryś błogosławi chleb
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Niech jabłka sypią się śliczne
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól

Czesław Miłosz

Gdzieś na południu w centralnej części 
Włoch tam, gdzie do  dziś zielone wzgórza 
pokryte łąkami mieszają się z gęstymi lasami, 
tam gdzie na każdym wzgórzu wyrasta wio-
ska, miasto, gdzieś na granicy Umbrii i Lazio 
jest takie małe miasteczko – Greccio od wie-
ków niezmienione, którego ścieżki i kamie-
nie pamiętają zapewne dotyk bosych stóp 
Tego, który dla naszego przyrodniczo-rolni-
czego środowiska powinien mieć i zapewne 
ma wielkie znaczenia. To właśnie tutaj 800 
lat temu, niedługo – bo  na  trzy lata przed 
śmiercią, wracając z Rzymu Giovanni Ber-
nardone za zgodą Papieża ustawił i wspólnie 
z  innymi członkami nowopowstałego za-
konu, obecnie nazywanego franciszkanami 
modlił się przy żłóbku z dzieciątkiem w ubo-
giej scenerii prostej zagrody. Świeciły mu 
siostry gwiazdy, rozgrzewał ciepłem płomieni 
brat ogień.

A  tak opisuje to  zdarzenie To-
masz z  Celano – pierwszy z  biografów 
św. Franciszka z Asyżu:

Nastał dzień radości, nadszedł czas 
wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. 
Mężczyźni przygotowali świece i  pochodnie 
dla oświetlenia nocy, co  promienistą gwiaz-
dą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i  lata. 

Wreszcie przybył święty Boży i  znalazłszy 
wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. 
Mianowicie nagotowano żłóbek, przynie-
siono siano, przyprowadzono wołu i  osła. 
Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, 
podkreślono pokorę, i  tak Greccio stało się 
jakby nowym Betlejem. Noc stała się widna 
jak dzień, rozkoszna dla ludzi i  zwierząt. 
Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy spo-
sób z nowej tajemnicy. Święty Boży stał przed 
żłóbkiem, pełen westchnień, przejęty czcią 
i  ogarnięty przedziwną radością. Ponad 
żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą Mszę 
świętą. Święty Franciszek donośnym głosem 

śpiewa świętą Ewangelię. A  jego głos mocny 
i  słodki, głos jasny i  dźwięczny, wszystkich 
zaprasza do  najwyższych nagród. A  pewien 
cnotliwy mąż miał dziwne widzenie. Wi-
dział w żłóbku leżące dzieciątko, bez życia, 
ale kiedy święty Boży zbliżył się doń, ono jak-
by ożyło i zbudziło się ze snu.

Tak, za sprawą Świętego z  Asyżu dzie-
ciątko Jezus obudziło się ponownie w  sercach 
tych, którzy zdążyli o Nim zapomnieć.

Prostota i  ciepło tamtej sceny przypo-
mina mi inną opowieść o  zdarzeniu, któ-
re miało miejsce 600 lat później, w  małej 
górskiej austriackiej wiosce, w której w Wi-
gilię Bożego Narodzenia, proboszcz od-
wiedził zwyczajną wiejską chatę, w  której 
na  sienniku, w  domu drwala czy smolarza, 
we wnętrzu oświetlonym ciepłym światłem 
ognia, rodziła młoda kobieta z  grymasem 
bólu na twarzy, ale i uśmiechem szczęścia – 
powstała wówczas jedna z  najpiękniejszych 
kolęd Cicha noc.

Cicha noc
Święta noc, z zapachem siana, z beczeniem 
owiec, z nikłym światłem oliwnej lampki
Cicha noc
Święta noc, w  oddaleniu od  bliskich, 
w  syberyjskim mrozie, przy pustym stole 
z płomykiem kaganka

Występ „Hagardu” dał znak do rozpoczęcia spotkania

Sala stołówki wypełniła się do ostatniego miejsca
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Cicha noc
Święta noc, noc pełna strachu, obawy, 
że przyjdą, że zabiorą, wywiozą w niezna-
nym kierunku
Cicha noc
Święta noc, z  poczuciem zwycięstwa, noc 
splecionych dłoni, noc nadziei, oczekiwa-
nia na lepsze jutro
Cicha noc
Święta noc, z zapachem choinki, radosnym 
krzykiem dzieci rozwijających prezenty, 
noc z płonącymi świeczkami, z kolędami
Cicha noc
Święta noc, z głosem spikera w telewizorze, 
elektronicznym dźwiękiem komputera 
w pustym pokoju, w pokoju samotności
Cicha noc
Święta noc, z  tym kogo kochasz najbar-
dziej, w  pochyleniu nad stołem, zamyśle-
niu, powrocie pamięcią do tamtych szczę-
śliwych czasów, do tych, którzy odeszli
Cicha noc, Święta Noc, Pokój niesie Nam, 
innym, ludziom wszem, a przy żłóbku….

Jak wyglądała szopka św. Franciszka 
możemy się tylko domyślać, ale jak głosi 
tradycja była to  szopka pełna życia. 
W  żłobie leżało dzieciątko, nad nim po-
chylała się matka i  Józef – stary, wokół 
stały żywe zwierzęta: wół i osioł. Szopka 
wyszła z  kościoła, do  ludzi, przemówiła 

do  nich swojskim głosem – głosem 
biednego, prostego człowieka. Pewnie 
wtedy zrozumieli, że Chrystus urodził się 
i potem cierpiał dla nich – Błogosławieni 
ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni 
pokornego serca…

Pomysł św. Franciszka zawładnął wy-
obraźnią ludzi, a szopki zaczęły powstawać 
wszędzie, stając się nieodłącznym symbo-
lem Świąt.

Przyjście Mesjasza
Lud czekający na swego Mesjasza
Nie zwróci oczu na dziecinę małą
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało

Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza -
Mniema, że  wszystko będzie przed nim 
drżało.

Że nawet głowy ugną się książęce,
Zdając mu władzę nad światem...
Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence
I że mędrcowie dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem: „Jak to? ten syn cieśli
Ma rządy świata ująć w swoje ręce?” 

Adam Asnyk

Pamiętam szopkę z  mojego, rodzin-
nego domu, niewielką, wyciętą z  koloro-
wego, grubego papieru z  szablonu, przy-
ozdobioną watą i  siankiem, ponad którą 
na jodłowej gałązce stał zielony, papierowy 
osioł, na  cienkich nitkach wisiały kudła-
te baranki, wirowały w  powietrzu wśród 
błyszczących anielskich włosów skrzydla-
te cherubiny, skrzące się białym szklanym 
pyłem. A  wszystko w  świetle woskowych 
świeczek, których ciepłe płomienie łączy-
ły nas, drżały gdy rozlegały się dźwięki 
kolęd. Czasem płomień pobiegł do  góry 
szlakiem anielskich włosów, zawsze w porę 
zatrzymywany ręką ojca:

Pochwalony bądź Panie mój
Przez brata ogień, którym rozświetlasz noc
I jest on piękny i radosny
I krzepki i mocny

– to  słowa, które św. Franciszek wypowie-
dział w  jednej z  najpiękniejszych modlitw 
stworzonych przez natchnionego „biedaczy-
nę z Asyżu”, słowa pełne miłości do otacza-
jącego nas świata, miłości do każdego stwo-
rzenia, ale i do nieożywionej przyrody, wody, 
ognia, słońca…

U  mnie w  domu kolędy zawsze były 
śpiewane w  tej samej kolejności – Mama 
zaczynała, W dzień bożego narodzenia, a po-
tem Wśród nocnej ciszy.

Właśnie ojciec kiwa na matkę,
Że czas się dzielić opłatkiem
Więc wszyscy podchodzą do siebie
i serca drżą uroczyście
jak na drzewach przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie
Lulajże, Jezuniu,
moja perełko
Lulajże, Jezuniu
me pieścidełko

Konstanty Ildefons Gałczyński

Spotkanie, jak zawsze, prowadził prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
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Następnie wystąpił Chór Męski 
Środowiska Akademickiego Krakowa – 
„AGRICOLA” pod dyrekcją dr Joanny 
Gutowskiej-Kuźmicz, który tworzy grono 
przyjaciół – osób (w  dużej części) od  lat 
śpiewających razem, których łączy muzyka 
i od siedmiu lat mury naszej Uczelni. 

Ponad miesiąc temu, w  dniach roczni-
cy naszego narodowego święta śpiewaliśmy 
dla Polaków mieszkających we Lwowie – 
śpiewaliśmy w Katedrze, i w innych polskich, 
lwowskich kościołach i w tej świątyni pamię-
ci, na  cmentarzu Łyczakowskim – miejscu 
wiecznego spoczynku tych, dla których słowo 
Polska nie było pustym dźwiękiem. Odwie-
dziliśmy groby naszych bohaterów – obroń-
ców Lwowa, uczestników patriotycznych zry-
wów, przy jednym z grobów zatrzymaliśmy się 
dłużej, aby przeczytać sentencję, której aktu-
alność i znaczenie trwają niezmiennie od 150 
lat: to słowa Bronisława Deskura, bohatera 
styczniowego zrywu, który swoim wnukom 
pozostawił takie oto przesłanie:

Kochane wnuki
Szlachetność przeto jest wyłączną własno-
ścią jednostki,
jej życiowych zasług moralnych i pracy,
ale nie przechodzi w krew i kości jej 
potomstwa.

Niech więc nie wbijają was w pychę
zasługi i zaszczyty przodków waszych,
bo te należą do historii, nie do was
Wy macie je zdobyć dopiero swym życiem 
w społeczeństwie,
które was otacza

Kilka dni temu, 13 grudnia, tuż po na-
pisaniu tych słów w scenariuszu dzisiejszego 
spotkania, usłyszałem w  radiowej „Trójce” 
kilka zdań wypowiedzianych przez innego 

– już współczesnego nam bohatera, Zbignie-
wa Bujaka, który zapytany czy się nie bał, 
czy musiał, czy było potrzebne odpowiedział 
mniej więcej tak: mój ojciec był bohaterem, 
nie mogłem nic nie robić, także ze względu 
na niego, on na to czekał… Chciałem Go za-
pytać czy był na Łyczakowie, czy widział ten 
napis – może tak, może nie, ale czy to takie 
istotne, najważniejsze, że  potrzeba walki 
o wspólne dobro, zapisania się w społecznej 
pamięci czynem, dalej tkwi w nas, wyzwala-
na wtedy, gdy jest to potrzebne.

Od  czasów św. Franciszka szopka stała 
się nierozłącznym atrybutem Świąt Bożego 
Narodzenia. Ponoć najpiękniejsze i  najbar-
dziej wyszukane w  swojej symbolice szop-
ki tworzyli i  tworzą mieszkańcy Neapolu. 
W tym włoskim mieście zwyczaj budowania 
szopek sięga XIV wieku, a ich symbolika jest 
niezwykle bogata: w centralnej części szopki 
znajduje się grota miejsce narodzenia Jezu-
sa, wokół mniejsze jaskinie symbolizujące 
granicę pomiędzy światem światła i  ciem-
ności. W  szopce musi być rzeka, zaznacza-
jąca upływający czas, cykl życia od narodzin 
do śmierci, przypominająca chrzest w Jorda-
nie. W szopce musi się także znajdować stud-
nia symbolizująca połączenie ziemi z dającą 
życie wodą. Włosi wierzyli, że do studni nie 

Występ chóru „AGICOLA”

Goście i przyjaciele Uniwersytetu Rolniczego
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należy zaglądać – zwłaszcza w  Boże Naro-
dzenie, ponieważ jeżeli zauważy się w  niej 
kolorowe świetliste refleksy, to  widzący 
je na  pewno nie doczeka kolejnych Świąt. 
W neapolitańskiej szopce musi być karczma, 
a  jej znaczenie symboliczne jest bardzo sze-
rokie: to przecież miejsce, w którym nie było 
miejsca dla ciebie, w Betlejem w żadnej gospo-
dzie… to  także wspomnienie cudu w Kanie 
Galilejskiej i  Ostatniej Wieczerzy. Z  karcz-
mą wiąże się też wiele neapolitańskich wie-
rzeń, że np. karczmarz to osoba do głębi zła, 
mordująca po kryjomu swoich gości. W ne-
apolitańskiej szopce musi być także piec 
i worki z mąką i chleb, a także młyn, a nade 
wszystko postacie mieszkańców Neapolu – 
także tych najuboższych, z półświatka…

W  położonej na  południe od  Włoch 
wyspiarskiej Malcie – jednym z  najbardziej 
katolickich narodów Europy, powszechnym 
zwyczajem jest ustawianie w  najważniejszej 
części domu figury Jezusa, lub całej szop-
ki i  dekorowanie jej lampkami. W  szopce 
oprócz tradycyjnych figur występują także 
uliczni śpiewacy i grajkowie, chłop karmiący 
zwierzęta, kobieta niosąca worek mąki, śpią-
cy mężczyzna oraz tajemnicza postać innego 
mężczyzny leżącego na dachu szopki, uważ-
nie obserwującego z góry dzieciątko. Trudno 
zgadnąć jaką rolę pełni… 

Góralska szopka – ta z obrazu Skoczy-
lasa z 1910 roku tonie w śniegu, ma kształt 
starego drewnianego, góralskiego kościół-
ka, w  którego sieni siedzi wcale nie młoda 
kobieta, zatroskana z  przechyloną głową, 
trzymająca na kolanach dzieciątko zawinięte 
w pieluszki. Obok Józef stary, przygarbiony 
z siwą brodą. Dwóch górali przygrywa na gę-
ślach i  na  kobzie, a  do  kościółka zbliża się 
baca ubrany w strój – jakby właśnie oderwał 
się od pracy. Usłyszał widać góralską muzy-
kę i za jej dźwiękami dotarł na miejsce. Sły-
chać skrzypienie śniegu, po  którym z  góry 
schodzą gęsiego gazdowie i gaździny. Każdy 
coś niesie, niesie to co posiada, mleko, sery, 
oscypki. Pędzą do  szopki zwabione jej bla-
skiem i ciepłem dwa psy, stoją trzej królowie, 
z których dwóch ubranych jest w wytworne 
pańskie – szlacheckie stroje.

Kiedy dziecko się rodzi i na świat 
przychodzi,
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się 
zakrztusił,
 i poczuł, że ma ciało,
że w ciemnościach brodzi,
że boi się człowiekiem być i że być musi.
Wokół radość kolędy, szeleszczące złotko,
najbliżsi jak pasterze wpatrują się 
w Niego
i śmiech Matki, bo dziecko przeciąga się 
słodko,
a Ono się układa do krzyża swojego

Ernest Bryll

Kolejny występ zaprezentował Studenc-
ki Zespół Góralski „Skalni”, od ponad 50 lat 
nierozerwalnie związany z  naszą Uczelnią. 
Zespół wyjątkowy: pielęgnujący kulturę 
i tradycję góralską, a złożony z górali, którzy 
dumni z tego, że góralami są.

Przypomniała mi się taka stara góralska 
przypowieść:
Betlejemska gwiazda złotym 
blaskiem świeci, A w stajence 
mały Jezus na sianie Małymi 
rączkami błogosławi dzieci, 

Z niebios płynie piękne, 
anielskie śpiewanie.
Wół i osioł swym oddechem 
dziecię ogrzewają, Słychać 
dzwonki owiec, beczenie 
barana, Świerszcze na 
skrzypcach wesoło Mu grają, 
Każdy na swój sposób 
chce przywitać Pana.
Mały Kuba na fujarce proste 
nuty składa, Chciałby podejść 
bliżej, lecz bardzo się boi, 
Graniem na fujarce wszystko 
opowiada, O swej wielkiej 
biedzie i smutnej niedoli.
Muzykanci w darze na basetlach 
grają, Słychać skrzypce, dudy 
i gromkie śpiewanie. Kolęda, 
kolęda- po górach się niesie, 
Kolęda, kolęda- witaj, miły Panie.

Tadeusz Wywrocki

Nasze polskie szopki też mają daw-
ną tradycję, sięgającą XIV wieku. W  ko-
ściele św. Andrzeja w Krakowie – siostry 
klaryski, których historia także wiąże 
ze  św. Franciszkiem, przechowują frag-
menty szopki podarowanej kościołowi 

Chór Męski Środowiska Akademickiego Krakowa „AGRICOLA” i dr Joanna Gutowska-
-Kuźmicz – dyrygent
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i  zakonowi przez królową Elżbietę – 
córkę Władysława Łokietka – może-
my więc powiedzieć, że  historia szopki 
w  Polsce jest równie stara jak zwyczaj 
śpiewania kolęd – pierwsza, znana polska 
kolęda Zdrow bądź krolu niebieski, napi-
sana została w 1424 roku, a od tego czasu 
powstało ich ok. 500, do dzisiejszego dnia 
śpiewanych w domach, kościołach i w ta-
kich miejscach jak to dzisiejsze.

Nie sposób nie wspomnieć o  szopce 
krakowskiej – w  Polsce najbardziej zna-
nej. W  Muzeum Etnograficznym prze-
chowywana jest najstarsza z  krakowskich 
szopek wykonana przez braci Michała 
i Leona Ezenekierów w 1860 roku. I  tak 
jak neapolitańskie szopki posiadały swo-
ją – dla miejscowych czytelną symbolikę, 
tak i  szopki krakowskie zawierały zawsze 
te  same powtarzające się elementy naszej 
pięknej, krakowskiej architektury.

Z  narodzenia Chrystusa cieszą się 
wszyscy jednak radość z  tego wydarzenia 
przybiera różną postać zależną od  kraju 
i od kontynentu.

W Brazylii zamiast choinki w większo-
ści domów ustawiano szopkę, czyli presépio. 
Wiązało się z  tym przekonanie, że  każda 
rodzina powinna przez siedem lat z  rzędu 
wystawiać szopkę, bo jeżeli tego nie uczyni, 
to spotka ją kara boska. Rokrocznie do szop-
ki dodawano nową figurkę, a pozostałe ubie-
rano w nowe szaty.

W  Meksyku zwyczajem przejętym 
z Hiszpanii są posadas – uroczystości przed-
stawiające wędrówkę Marii i Józefa do Betle-
jem. Jest ich łącznie 9, gdyż odzwierciedlają 
9 miesięcy ciąży. Posada rozpoczyna się 16 
grudnia procesją pielgrzymów z  osobami 
przedstawiającymi Marię jadącą na osiołku, 
Józefa oraz osoby niosące świeczki i szopkę. 
Wszyscy śpiewają pieśni proszące o gościnę:

En nomre del cielo (w imieniu nieba)
Os pido posada (prosimy was o gościnę)
Pues no puede andar (wszak nie może już iść)
Mi esposa amada (moja żona kochana)

W małej, ubogiej wiosce na Madagaska-
rze szopkę tworzyła gipsowa figura Matki 

Boskiej oświetlona lampkami, nad którą 
pochylała się palma. W innych afrykańskich 
krajach szopki umieszcza się w  szałasach, 
a  Świętą Rodzinę tworzą figury o  murzyń-
skich twarzach.

W  kolędach śpiewanych w  RPA 
nowo narodzonemu Jezusowi nie jest zim-
no w  nóżki, tylko szuka trochę chłodu 
i schronienia przed żarem palącego słońca 
(dodam tylko, że  w  Australii i  RPA, jako 
świąteczne stroje reklamowane są  w  tym 
właśnie okresie stroje kąpielowe).

Przypominam sobie moją wizy-
tę sprzed wielu lat na  południu Stanów 
Zjednoczonych w  Teksasie – niedaleko 
od  San Antonio jest miejsce, a  właściwie 
kilka wsi o  swojsko brzmiących nazwach 
Panna Maria, Kościuszko i Częstochowa. 
To właśnie tu, w Panna Maria w miejscu, 
w  którym stoi piękny murowany kościół 
ze strzelistą, „polską” wieżą, ponad 150 lat 
temu pojawili się pierwsi polscy osadnicy, 
a  ksiądz o  swojsko brzmiącym nazwisku 
Moczygęba odprawił tam pierwszą Mszę 

Tradycyjne góralskie kolędy zaśpiewali „Skalni”
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św. głosząc kazanie po  polsku. Gdzieś 
w  moim archiwum mam zdjęcie szop-
ki stojącej w  Panna Maria na  zewnątrz, 
na przykościelnym trawniku – szopkę z fi-
gurami o  naturalnych, ludzkich rozmia-
rach. Mam też zdjęcie obelisku upamięt-
niającego pierwszych osadników. Wielu 
tam Kowolików, Moczygębów, Dzioków 
i  innych. W  jednym z kościółków uczest-
niczyłem w  mszy pasterskiej, w  czasie, 
której miał miejsce niezwykły koncert – 
znana wszystkim na Świecie kolęda Cicha 
noc zaśpiewana została w  wielu językach, 
także dzięki mnie po polsku.

Każdy kraj ma swoje kolędy – mo-
dlitwy. W  każdym kraju tak samo sła-
wią one narodzenie Jezusa. Chór Uni-
wersytetu Rolniczego, kilka dni temu 
obchodził Jubileusz 10-lecia, a  ja przy-
pominam sobie pierwszy występ tego 
zespołu, kiedy po  zaledwie kilku tygo-
dniach prób zaśpiewaliśmy cztery kolę-
dy pod batutą W łodzimierza Siedlika 
– Mistrza naszej dyrygentki, który to – 
jak dziś pamiętam powiedział: Na  po-
czątek trzeba Wam dać, trzeba was po-
pchnąć, zrobić coś, żebyście uwierzyli , 
że  już po  paru tygodniach prób uda się 
wam zaśpiewać. I  tak się stało, chór za-
śpiewał cztery kolędy i  trwa do  dzisiaj, 
a  co  roku na  nasze spotkanie opłatko-
we przygotowuje nowe utwory. Dzisiaj 
Chór zaśpiewa kilka kolęd właśnie po-
chodzących z innych krajów. 

Następnie wystąpił Chór Uniwersytetu 
Rolniczego, w mikołajkowych przebraniach.

Wiersz, który teraz przeczytam napisał 
mój Kolega z  Chóru „AGRICOLA” – Ja-
nusz Czerwiec – w  zeszłym roku także 
przygotował wiersz i  piękne opowiadanie, 
które wszystkich wzruszyło…

Nasza wspólna Wigilia 

Radośnie, gwarno w domu bo, 
mieszkanie wszystkich ledwo mieści. 

Wigilia... Bóg się Rodzi! Dziś 
świętujmy, jedzmy i się cieszmy... 
Najpierw opłatkiem się dzielimy, 
życzeniom wspólnym nie ma końca.
Dwanaście potraw, stół niech przyjmie 
rozmowy, śmiechy niekończące... 
Kiedy jedzenia już będzie dość,
a pełny brzuch nam oddech skróci... 
zbierzmy okruchy chleba i słów, 
nakarmmy nimi biednych ludzi... 
Bo kilka pięter nad lub pod, 
być może bliżej nieba... 
samotny wieczór spędza ktoś, 
komu tak wiele nie potrzeba... 
morszczuk z promocji, czerstwy chleb 
a w barszczu kilka uszek pływa... 
Kolędę nuci tak jak umie, 
I tylko cisza się odzywa. 

Gładki opłatek dłonią swą 
znaczoną zakrętami życia, 
bierze do ust w tej chwili gdy, 
łza z jego oka się odrywa. 
Samotny... bo tak zechciał los 
lub nawet z własnej winy... 
dziś szuka ciepła ludzkich serc - 
Dobrej od nich Nowiny....

Janusz Czerwiec

Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się 
do swojego brata i wyciągasz 
do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, 
aby wysłuchać, jest 
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz 
z zasad, które jak żelazna 
obręcz uciskają ludzi w ich 
samotności, jest Boże 
Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz 
odrobinę nadziei „więźniom”, 
tym, którzy są przytłoczeni 
ciężarem fizycznego, moralnego 
i duchowego ubóstwa, jest 
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz 
w pokorze, jak bardzo znikome 
są twoje możliwości i jak wielka 
jest twoja słabość, jest 
Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz 
by Bóg pokochał innych 
przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty

Kolędy z różnych stron świata w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Rolniczego
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Dziękuję tym, którzy spotkanie 
przygotowali. Władzom Uniwersy-
tetu z  Jego Magnificencją Rektorem. 
Wykonawcom: Zespołowi „Hagard” 
– kierowanemu przez dr. inż. Tade-
usza Kubackiego i  Magdalenę Wo-
recką, Zespołowi „SK ALNI” pod 
kierunkiem mgr. Józefa Brzuchacza, 
Chórowi UR oraz Chórowi Męskiemu 
Krakowskiego Środowiska Akade-
mickiego „AGRICOLA” pod kierow-
nictwem muzycznym dr Joanny Gu-
towskiej-Kuźmicz, Centrum Kultury 
Studenckiej za pomoc techniczną.

Choć minęły wieki, a świat 
taki wielki, Lecz nikt nie 
zapomniał o małej dziecinie. 
Jak każe tradycja, przy świętej 
wigilii, Zasiadają wszyscy 
i kolęda płynie.
A na pożegnanie przyjmijcie 
życzenia, Gorące życzenia 
wszelkiej pomyślności, Niech 
wam wszystko lepsze niesie 
Nowy Roczek, Niech miłość 
i pokój w waszych domach gości.

W czasie spotkania JM Rektor prof. dr 

hab. inż. Włodzimierz Sady wręczył Me-

dale Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu 

Rolniczego pięciu osobom, szczególnie za-

służonym dla Uczelni, były to: Andrzej Ha-

rężlak – wicewojewoda małopolski, prof. 

dr hab. Karol Musioł – były rektor UJ, 

prof. dr hab. Ewa Kutryś – rektor PWST 

w Krakowie, w zastępstwie prof. dr. 

hab. Stanisława Tabisza – rektora ASP 

w Krakowie medal odebrał mgr inż. Adam 

Oleszko – kanclerz tej uczelni. Piąty me-

dal otrzymał prof. dr. hab. inż. Kazimierz 

Wiech – pracownik Wydziału Ogrodnicze-

go naszej Uczelni.

Życzenia dla społeczności Uniwersytetu Rolniczego
Myślę, że Pan Jezus ma szczególny tytuł, aby być na Uni-

wersytecie Rolniczym, bo chociaż był Synem cieśli, to znał 

się na rolnictwie. W każdym razie wiedział jak się sieje ziar-

no, wiedział jak należy urządzić winnicę, wiedział jak się 

robi ciasto na chleb – dość dużo wiedział. Z tym większą 

radością jestem tutaj. Myślę, że do życzeń, które wynikają 

z tego czasu świątecznego przywołam obecnego papieża 

Franciszka, którego myśl jest bardzo piękna, a przy okazji 

praktyczna. W ostatniej adhortacji Radość Ewangelii mówi 

o czterech zasadach, które mogą pomóc ludziom, odczytują-

cym swoje powołanie przez pracę i posługę innym. 

Pierwsza z nich: czas jest ważniejszy niż przestrzeń – to zwłaszcza rolnicy wiedzą, że natura potrze-

buje czasu. My niestety mamy tendencję do myślenia w kategoriach przestrzennych. Chcielibyśmy, 

jak najwięcej przestrzeni opanować, zagarnąć. Tymczasem na zbawienie człowieka potrzeba czasu.

Druga zasada: rzeczywistość jest ważniejsza od idei – to nie jest oczywiste, gdyż przy okazji 

świąt życzy się ludziom, by umieli marzyć. Tymczasem ta zasada mówi, że trzeba marzenia wcie-

lać. Pan Bóg, i o tym mówią święta Bożego Narodzenia, ma odwagę się wcielać. A tymczasem to, 

co my wcielamy w życie jakże często jest mniejsze niż te idee.

Trzecia zasada: pokój jest ważniejszy niż konflikt – te nadchodzące święta to czas narodzin Księ-

cia Pokoju.

Czwarta zasada: całość jest ważniejsza niż część – a nawet i to jest chyba najpiękniejsze, co pa-

pież napisał, że całość jest większa niż suma części. To, co społeczność Uniwersytetu może 

osiągnąć pracując razem, jest większe niż suma waszych pojedynczych osiągnięć.

Te cztery zasady wskazane przez papieża Franciszka, chcę życzyć Państwu, aby stały się ciałem 

w waszym życiu, zresztą sobie też tego życzę.

Ks. bp Grzegorz Ryś

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wręcza Medal Sześćdziesięciolecia 
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. Karolowi Musiołowi, rektorowi UJ w latach 2005-2012
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Piotr Zapletal urodził się 8 marca 1956 r. 
we Wrocławiu. Po  ukończeniu szkoły pod-
stawowej, rozpoczął naukę w  V LO w  Kra-
kowie, którą ukończył w  roku 1975. Stu-
dia wyższe na  Wydziale Zootechnicznym 
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie (obecnie Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt UR), ukończył w 1980 r., 
uzyskując tytuł magistra inżyniera zootech-
niki, na  podstawie pracy Wpływ poziomu 
hormonów tarczycy T3 i T4 na tempo wzrostu 
cieląt i mleczność jałówek napisanej pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Stanisława Bobka. 
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
uzyskał w  1990 r. uchwałą Rady Wydzia-
łu Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej 
w  Brnie broniąc rozprawę doktorską Ocena 
wartości technologicznej skór bydła ras ho-
dowanych w  Polsce południowej, której pro-
motorem był prof. dr. hab. Alois Polach. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w zakresie oceny surowców 
pochodzenia zwierzęcego otrzymał w  paź-
dzierniku 2001 r. na podstawie dorobku na-
ukowego i  rozprawy habilitacyjnej Budowa 
histologiczna i  właściwości fizykochemiczne 
skór buhajków pochodzących z  kojarzenia 
krów rasy czarno-białej z  buhajami różnych 
ras mięsnych. Tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych nadał mu Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej w czerwcu 2013 r.

PRzEBIEG PRACy zAWOdOWEJ

Profesor Piotr Zapletal po  ukończeniu 
studiów podjął pracę w maju 1980 r. w Za-
kładzie Hodowli Bydła Instytutu Zootech-
niki w  Krakowie, początkowo w  charak-
terze stażysty, a  następnie na  stanowisku 

zootechnika. W  tym też czasie odbył prak-
tykę produkcyjną w  Zootechnicznym Za-
kładzie Produkcyjnym w Odrzechowej i na-
ukową w  ZZD Pawłowice. W  marcu 1984 
r. został zatrudniony w  Zespole Surowców 
Zwierzęcych Katedry Hodowli Bydła AR 
w  Krakowie, jako pracownik naukowo-dy-
daktyczny pracując kolejno na stanowiskach: 
starszego asystenta, adiunkta (od  1990 r.), 
profesora nadzwyczajnego UR (od  2009), 
profesora nadzwyczajnego (od  czerwca 
2013). Od  2010 roku pełni funkcję peł-
nomocnika dziekana ds. Kół Naukowych 
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

zAINTERESOWANIA NAUKOWO-BAdAWCzE, 

dOROBEK NAUKOWy, STAŻE I GRANTy

Działalność naukowa profesora Piotra Za-
pletala dotyczy następujących zagadnień:
•	 budowy histologicznej tkanki skórnej 

bydła pod kątem jej wykorzystania gar-
barskiego – zamierzeniem podjętych 
badań była analiza budowy bydlęcej 
tkanki skórnej pod kątem jej wartości 
użytkowej oraz wybór najbardziej re-
prezentatywnego miejsca skóry do prze-
prowadzenia badań histologicznych;

•	 wartości technologicznej skór rodzi-
mych ras bydła, a także pozyskiwanych 
z krzyżowania towarowego z rasami im-
portowanymi – znaczny udział białek 
strukturalnych, a  zwłaszcza kolagenu 
przy bardzo niewielkiej ilości niedoj-
rzałych form kolagenu w  skórach su-
rowych buhajków ncb, nczb i  simental 
wskazywał na  wysoki stopień rozwoju 
tkankowego ich skóry właściwej Oce-
na mieszańców trójrasowych – bydła 

czarno-białego z  włoskimi rasami mię-
snymi i  z  rasą aberdeen angu wykaza-
ła, że  najbardziej wyrównaną tkankę 
skórną w  poszczególnych partiach to-
pograficznych skóry posiadały buhajki 
mieszańce po  krowach czarno-białych 
i  buhajach aberdeen angus oraz trójra-
sowe po buhajach piemontese i aberde-
en angus;

•	 jakości i  wartości technologicznej skór 
kozich – badania właściwości mecha-
niczne skór pochodzących od  kóz rasy 
białej uszlachetnionej i po kozłach rasy 
burskiej i  nubijskiej wskazały na  ich 
pełną przydatność technologiczną 
do  produkcji skór rękawiczkowych 
i odzieżowych;

•	 jakości i  przeznaczenia garbarskiego 
skór jeleniowatych z chowu fermowego 
– wyniki analiz fizycznych i  chemicz-
nych pozwoliły ustalić, że najwłaściwsze 

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Piotr zapletal
Wydział Hodowli i Biologii zwierząt, Katedra Hodowli Bydła

Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal
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byłoby przeznaczenie skór z  danieli 
i  jeleni na rękawiczki i odzież, a po za-
stosowaniu odpowiedniej technologii 
wyprawy i  wykończenia, możliwe jest 
wyprodukowanie z nich dobrych wierz-
chów obuwiowych (nubuki, welury);

•	 wpływu warunków chowu zwierząt na ja-
kość skór surowych – uszkodzenia skóry, 
które występowały w badanym materiale 
doświadczalnym, wykazały, że jakość po-
zyskiwanych skór surowych nie jest jesz-
cze zadowalająca. Najwięcej uszkodzeń 
powstaje w czasie odchowu zwierząt (po-
wyżej 60 proc.). Połowę udaje się zniwelo-
wać w trakcie procesu wykończania;

•	 wpływu środowiska hodowlanego 
na wydajność i  jakość mleka – badania 
mleka dostarczanego do  Krakowskiej 
Spółdzielni Mleczarskiej w  roku 1992 
wykazały wyższą zawartością żelaza, 
boru, chromu i  manganu, co  mogło 
mieć źródło w  przyczynach natury ży-
wieniowej, wiązać się z  zanieczyszcze-
niem środowiska lub z  przenikaniem 
metali do mleka w czasie jego przecho-
wywania. Efekty innych badań z  tego 
zakresu wykazały, że  jakość higienicz-
na mleka surowego w  znacznej mierze 
wpływa na efekt jego pasteryzacji;

•	 wpływu czynników genetycznych, śro-
dowiskowych i  poubojowych na  war-
tość rzeźną bydła i  właściwości senso-
ryczne wołowiny – badania dotyczące 
krzyżowania towarowego rodzimych 
ras bydła z  buhajami importowanych 
ras mięsnych, wykazały dużą przydat-
ność buhajów włoskich ras mięsnych: 
chianina, marchigiana, piemontese 
do  krzyżowania towarowego z  krowa-
mi cb, w  zakresie poprawy walorów 
opasowych, rzeźnych i  jakości skór 
uzyskanych od mieszańców. W ramach 
współpracy pomiędzy Katedrą Specjal-
nej Zootechniki Jihočeskej Univerzity 
w  Czeskich Budziejowicach a  Kate-
drą Hodowli Bydła AR w  Krakowie 
uczestniczył w latach 1997-2000 w re-
alizacji badań poświęconych proble-
matyce mięsnego użytkowania bydła. 

Oceniono eksterier, zdolność opasową 
i  wartość rzeźną buhajów rasy angus, 
limousine, charolaise i  simental pod 
kątem ich przydatności do  krzyżowa-
nia towarowego z populacją bydła ho-
dowanego na  terenie Czech. Wyniki 
tych badań zostały w  większości opu-
blikowane w  wydawnictwach nauko-
wych zarówno polskich jak i czeskich;

•	 właściwości funkcjonalnych mięsa ryb 
– ustalono, że ciemna tkanka mięśnio-
wa ryb charakteryzuje się wyższą śred-
nią zawartością PUFA, w tym kwasów 
EPA i  DHA. Efektem pilotowych ba-
dań metodycznych było wykonanie 
pod opieką profesora Piotra Zapletala 
pracy doktorskiej Wpływ etapów pro-
dukcji marynat zimnych na profil kwa-
sów tłuszczowych w mięsie śledzia atlan-
tyckiego (clupea harengus).

Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal jest 
autorem i  współautorem 166 publikacji, 
w  tym 97 oryginalnych prac badawczych, 
2 monografii, 13 prac popularno-nauko-
wych, 52 doniesień i  referatów naukowych, 
2 skryptów Ocena i wykorzystanie surowców 
pochodzenia zwierzęcego.

Z  prac naukowych oprócz rozprawy 
doktorskiej i habilitacyjnej należy wymienić: 
Histological structure of hides of crossbreeds 
by Italian beef breed bulls and the physical 
properties of the leather, Uszkodzenia i wady 
wyprawionych skór danieli i  jeleni z  chowu 
farmowego, Structure of skin-collagenous fi-
bers: crossbreeds from Black-and-White cows 
× bulls of beef breeds, Using neural networks 
to prediction of bulls hides technological traits.

Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal 
w  1985 r. odbył miesięczny staż naukowy 
w Instytucie Przemysłu Skórzanego w Łodzi, 
z  zakresu towaroznawstwa skór. W  1986 r. 
został zakwalifikowany przez Ministerstwo 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego na  eksterni-
styczne studia doktoranckie w Uniwersytecie 
Rolnictwa i  Leśnictwa im. Mendla w  Brnie 
w  Czechach. W  trakcie trwania studiów 
doktoranckich w  Zakładzie Patomorfologii 
Instytutu Pediatrii AM w  Krakowie odbył 

praktyczny kurs z  zakresu metodyki badań 
histologicznych. W okresie od maja do sierp-
nia 1991 r. uczestniczył w  kursie Produkcji, 
Przetwórstwa i Marketingu Mleka prowadzo-
nym w Scottish Agricultural College Auchin-
cruive w  Szkocji, a  także w  kursie dotyczą-
cym ekonomiki i  organizacji spółdzielczości 
w University College Cork w Irlandii. Kursy 
były częścią programu Join European EWG 
TEMPUS. W 1992 roku odbył staż w Kom-
binacie Mięsnym Svatoslav w Czechach, gdzie 
zapoznał się z nowymi metodami technologii 
rozbioru tusz zwierzęcych.

Nominat pełnił funkcję recenzenta 
grantów Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego, oraz Narodowego Centrum Na-
uki. Recenzował wielokrotnie sprawozdania 
końcowe tematów badawczych realizowanych 
przez Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt IZ 
– PIB. Wykonał ponad 30 recenzji publikacji 
zamieszczonych w czasopismach naukowych 
i był recenzentem 3 prac doktorskich.

Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal 
w  latach 1997-1999 kierował własnym 
projektem badawczym KBN (nr 5 P06E 
018 13) Zmiana cech budowy histologicznej 
i  wskaźników wartości technologicznej skór 
bydlęcych w  wyniku krzyżowania krów ncb 
buhajami ras mięsnych. Należał do  grona 
wykonawców grantu zamawianego KBN 
(nr Z  133 D06 9606) Wyhodowanie bydła 
mięsnego przystosowanego do  warunków 
Polski Południowo-Wschodniej. Wcześniej-
sza działalność naukowa obejmowała min. 
współuczestnictwo w  badaniach dotyczą-
cych Porównania wartości technologicznej 
skór buhajków różnych ras (ncb, nczb, si-
mental) prowadzonych w  ramach projek-
tu badawczego CPBP 05.05/1.21, a  także 
związanych z  oceną jakości skór danieli 
i jeleni pozyskanych z farmy Instytutu Pa-
razytologii PAN w  Kosewie. Pracę tę  wy-
konał we współpracy z Zakładem Hodowli 
Owiec i  Kóz oraz  Katedrą Ekologii i  Ho-
dowli Zwierząt Łownych AR w  Lublinie 
w  ramach tematu PBZ 57-02, finansowa-
nego przez KBN. Opracował metodę okre-
ślania powierzchni skór bydlęcych na pod-
stawie pomiarów ciała.
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dzIAłAlNOśĆ dydAKTyCzNA

Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal jest do-
świadczonym nauczycielem akademickim, 
zaangażowanym w  proces dydaktyczny. 
Opracował autorski program ćwiczeń 
i  wykładów dla studentów I  stopnia stu-
diów stacjonarnych i  niestacjonarnych 
na  Wydziale Hodowli i  Biologii Zwierząt 
z  przedmiotu Towaroznawstwo produk-
tów zwierzęcych. Ponadto jest współau-
torem rozdziału skryptu do  wykładów 
i  ćwiczeń poświęconym ocenie skór suro-
wych i ich wyprawie. Od 1996 r. prowadzi 
wykłady i  ćwiczenia z  Elektywu Ocena 
i  wyprawa skór zwierzęcych, a  od  1998 r. 
z  Elektywu Ocena i  wykorzystanie mię-
sa ryb. Po  wprowadzeniu do  programu 
studiów na  Wydziale Hodowli i  Biologii 
Zwierząt kierunku Rybactwo Specjalność 
Rybactwo Śródlądowe i  ochrona środo-
wiska wodnego przedmiotu Przetwór-
stwo mięsa ryb od  roku akademickiego 
1999/2000, prowadzi ćwiczenia i wykłady 
z  tego zakresu w  wymiarze 30 godz. Dla 
studentów I stopnia studiów inżynierskich 

WHiBZ opracował program przedmiotu 
kierunkowego do wyboru: Systemy zapew-
nienia jakości w  przetwórstwie surowców 
pochodzenia zwierzęcego, a  dla specjal-
ności Prewencja weterynaryjna i  ochrona 
zdrowia zwierząt wykłady z  przedmiotu: 
Higiena mleka.

W ramach przedmiotu: Tradycyjne i re-
gionalne produkty zwierzęce przygotował 
i  prowadzi wykłady: Specyfika lokalnych 
ras bydła użytkowanych na  terenie Galicji 
oraz Lokalne potrawy galicyjskie wytwarza-
ne na bazie mleka lub mięsa wołowego. Dla 
studentów studiów magisterskich WHiBZ 
w ramach obowiązujących standardów opra-
cował i  prowadzi od  roku ak. 2010/2011 
ćwiczenia i  wykłady z  przedmiotu: Obrót 
produktami pochodzenia zwierzęcego i pod-
stawy przetwórstwa.

Aktualnie pełni obowiązki członka Wy-
działowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

dzIAłAlNOśĆ ORGANIzACyJNA

Prof. Piotr Zapletal był członkiem Wy-
działowej Komisji Rekrutacyjnej na  studia 

dzienne i  zaoczne, Reprezentował Uczel-
nię w  pracach komisji w  eliminacjach wo-
jewódzkich Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
w TR w Posadzie Leskiej.

Jako pełnomocnik JM Rektora do spraw 
kontaktów z ośrodkami naukowymi w Cze-
chach kierował współpracą pomiędzy Uni-
wersytetem Rolnictwa i Leśnictwa im. Men-
dla w  Brnie a  Uniwersytetem Rolniczym 
w Krakowie. Od 1997 r. jest organizatorem 
współpracy i  wymiany naukowej pomiędzy 
Katedrą Hodowli Zwierząt na  Wydziale 
Rolniczym Uniwersytetu Południowocze-
skiego w  Czeskich Budziejowicach a  Kate-
drą Hodowli Bydła UR w Krakowie.

Należy do  grona współorganizatorów 
odbywającej się od 1992 r. Szkoły Zimowej 
Hodowców Bydła w Zakopanem kierowanej 
przez prof. dr. hab. Jana Szarka.

W latach 1996 do 2005 był opiekunem 
Koła Naukowego Zespołu Surowców Zwie-
rzęcych (obecnie Towaroznawstwa Produk-
tów Zwierzęcych) Katedry Hodowli Bydła, 
a  od  2010 r. pełni funkcję pełnomocnika 
dziekana ds. kół naukowych na  Wydziale 
Hodowli i Biologii Zwierząt. W 2008 roku 
został powołany w  skład Komisji Dyscypli-
narnej dla Pracowników UR, a  także Wy-
działowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju.

PRzyzNANE OdzNACzENIA, NAGROdy 

I INNE WyRóŻNIENIA

Za cykl prac naukowo-badawczych nad 
czynnością tarczycy u  zwierząt otrzymał 
w  1980 roku nagrodę zespołową II stopnia 
Ministra Nauki,  Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. Za działalność naukową był wy-
różniony dziewięciokrotnie nagrodami JM 
Rektora UR w Krakowie. W 2002 r. został 
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

zAINTERESOWANIA POzANAUKOWE

Prof. Piotr Zapletal jest miłośnikiem tu-
rystyki narciarskiej i  wędkarstwa. W  roku 
1999 został nagrodzony przez Zarząd Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego Zwierzy-
niec w Krakowie Odznaką Honorową.
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Krystyna Czekońska, urodziła się w Nowym 
Sączu, w 1958 roku. Studia wyższe na Wydziale 
Zootechniki Akademii Rolniczej w  Krakowie 
ukończyła w  1981 r., otrzymując tytuł magi-
stra inżyniera zootechniki. Stopień naukowy 
doktora nauk rolniczych w zakresie pszczelnic-
twa uzyskała w 1991 r., na podstawie rozprawy 
doktorskiej Ocena mikroklimatu gniazda rodzin 
pszczelich w ulach styropianowych o różnym roz-
wiązaniu konstrukcyjnym wentylacji. Stopień 
naukowy doktora habilitowanego otrzymała 
w  2003 r., na  podstawie rozprawy habilitacyj-
nej Ocena ryzyka inwazji pasożyta Nosema apis 
u matek pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) izo-
lowanych w klateczkach. 

PRzEBIEG PRACy zAWOdOWEJ

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpo-
częła pracę, jako stażystka, w Stacji Hodow-
li Roślin w  Krakowie. Rok później podjęła 
pracę w  Akademii Rolniczej w  Krakowie, 
w  Zakładzie Pszczelnictwa na  stanowisku 
asystenta, później starszego asystenta, na-
stępnie adiunkta. W 2003 r. Zakład Pszczel-
nictwa połączono z  Katedrą Sadownictwa 
i  Pszczelnictwa, w  której pracuje do  dzisiaj. 
Na  stanowisko profesora nadzwyczajnego 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zosta-
ła mianowana w 2008 r. Tytuł profesora nauk 
rolniczych otrzymała 12 listopada 2013 r.

zAINTERESOWANIA NAUKOWO-BAdAWCzE, 

dOROBEK NAUKOWy, STAŻE I GRANTy

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska 
jest autorką lub współautorką 114 publika-
cji, w  tym 28 oryginalnych prac naukowych. 
Tematyka badawcza opublikowanych prac 

dotyczy przede wszystkim biologii i  hodowli 
pszczoły miodnej oraz wybranych zagadnień 
z  zakresu chorób pszczół. Większość badań 
naukowych prowadziła w  ramach projektów 
finansowanymi przez KBN, MNiSW oraz 
NCN w  Krakowie. Kierowała czterema pro-
jektami badawczymi. Była opiekunem meryto-
rycznym europejskiego grantu reintegracyjne-
go Marii Curie. Recenzowała dwie rozprawy 
habilitacyjne i pięć rozpraw doktorskich. Była 
promotorem jednej rozprawy doktorskiej. Jest 
członkiem European Association for Bee Rese-
arch oraz Pszczelniczego Towarzystwa Nauko-
wego. Od  roku 2010 jest redaktorem działu 
czasopisma Journal Apicultural Science.

dzIAłAlNOśĆ dydAKTyCzNA

Profesor Krystyna Czekońska ma zna-
czące osiągnięcia dydaktyczne. Prowadzi 
zajęcia (wykłady, ćwiczenia) dla studentów 

studiów inżynierskich i  magisterskich 
na  Wydziale Ogrodniczym oraz dla stu-
dentów Wydziału Biologii i  Hodowli Zwie-
rząt, Technologii Żywności i  Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego.

PRzyzNANE OdzANCzENIA I NAGROdy

W  dowód uznania odznaczona Złotym 
(2013) i  Srebrnym (2005) Krzyżem Zasłu-
gi. Za pracę popularyzatorską uhonorowana 
została przez Związek Pszczelarski Srebrną 
i Złotą Oznaką Pszczelarską, Medalem im. ks. 
dra Jana Dzierżona (2005) oraz Statuetką ks. 
dra Jana Dzierżona (2012). W 2012 roku wy-
różniona odznaczeniem Honoris Gratia przy-
znawanym przez Prezydenta Miasta Krakowa 
osobom zasłużonym dla miasta. Dwukrotnie 
otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia 
Rektora UR w Krakowie za dorobek nauko-
wy oraz za działalność organizacyjną.

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska 
Wydział Ogrodniczy, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza akt nominacji profesorskiej prof. dr hab. inż.  
Krystynie Czekońskiej, fot. KPRP
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Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Krystyny Czekońskiej, prof. UR na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego UR w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa.

Senat zgłosił kandydaturę:
•	 prof. dr. hab. Wiesława Musiała do Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”,
•	 dr. Stanisława Dziedzica do Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”,
•	 mgr. Romana Warchoła do Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” SA.

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

Rektor wręczył medale Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Informacja z przebiegu obrad 
uroczystego posiedzenia Senatu UR
w dniu 25 października 2013 r.

Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współ-
pracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś 
poinformował, że  Medale Sześćdziesięciole-
cia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zo-
staną wręczone osobom zasłużonym dla Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie. Dodał, że  część medali została 
wręczona na uroczystościach jubileuszowych 
w dniach 17-18 października 2013 r. 

Medalem Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie w dn. 25 października 
2013 r. zostały odznaczone następujące osoby:

Honorowi Goście
Pan Stanisław Korolec – minister środo-
wiska, w jego imieniu medal odebrała pani 
Aleksandra Malarz – dyrektor Departa-
mentu Funduszy Europejskich

Rektorzy zaprzyjaźnionych Uczelni
prof. Andrzej Klimek – rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego
prof. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej 
Akademii im. Frycza Modrzewskiego

prof. Wiesław Banyś – przewodniczący 
Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, w jego imieniu 
medal odebrał prof.  Stanisław Kuchar-
ski – prorektor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach

Doktorzy Honoris Causa UR
prof. Wacław Leszczyński  

Osoby pełniące funkcje w UR  
w poprzednich latach
prof. Barbara Skucińska – rektor naszej 
Uczelni w latach 1990-1993
prof. Piotr Zalewski – rektor naszej Uczel-
ni w latach 1984-1985 i 1989-1990
prof. Krystyna Koziec – prorektor naszej 
Uczelni w latach 2005-2012
prof. Tadeusz Juliszewski – przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego Obcho-
dów 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego
prof. Zenon Pijanowski – prorektor naszej 
Uczelni w latach 2005-2012

Konwent UR
Pan Dariusz Czech – prezes Zarządu 
TYMBARK S.A.
Pan Zbigniew Klimowicz – prezes Zarzą-
du Grupy Producentów Owoców i Warzyw 
KLIMOWICZ Sp. z o.o.
 
Osoby, które wniosły znaczący wkład 
w rozwój UR
prof. Franciszek Ziejka – przewodniczący 
Społecznego Komitetu  Odnowy Zabytków
prof. Józef Bieniek – redaktor naczelny 
Wydawnictwa UR, kierownik Ośrodka 
Studiów Weterynaryjnych

Prof. Franciszek Ziejka odbiera Medal z rąk  
JM Rektora prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady



32

prof. Dorota Zięba-Przybylska – dyrektor 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ-UR
prof. Andrzej Libik – prorektor naszej 
Uczelni w latach 1993-1996
prof. Rudolf Michałek – członek rzeczywi-
sty PAN, emerytowany pracownik Wydzia-
łu Inżynierii Produkcji i Energetyki

Władze UR
prof. Włodzimierz Sady – JM Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. Florian Gambuś – Prorektor ds. Orga-
nizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – 
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR –  
Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej
prof. Andrzej Lepiarczyk – dziekan  
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Stanisław Orzeł – dziekan Wydziału 
Leśnego
prof. Czesław Klocek – dziekan Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. Stanisław Mazur – dziekan Wydzia-
łu Ogrodniczego
prof. Sławomir Kurpaska – dziekan  
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
prof. Teresa Fortuna – dziekan Wydziału 
Technologii Żywności

Sponsorzy
pan Adam Misiaszek – dyrektor technicz-
ny MARKAM
pan Krzysztof Rudnicki – dyrektor Coca-
-Cola HBC Polska Sp.z o.o.
 
Związki Zawodowe:
prof. Barbara Ścigalska – prezes Zarządu Uczel-
nianego Związku Nauczycielstwa Polskiego
dr inż. Józef Barszcz – przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
prof. Andrzej Binek – prorektor naszej 
Uczelni w latach 1999-2002
dr hab. Jerzy Cieślik – pracownik Wydzia-
łu Rolniczo-Ekonomicznego

prof. Tadeusz Curyło – emerytowany pra-
cownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Władysław Filek – emerytowany pra-
cownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Czesława Jasiewicz – prorektor 
naszej Uczelni w latach 2002-2005
dr hab. Józef Kania, prof. UR – pracow-
nik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Karol Kukuła – pracownik Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego
dr hab. Andrzej Krasnodębski – prodzie-
kan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Teofil Łabza – pracownik Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Kazimierz Mazur – prorektor naszej 
Uczelni w latach 1987-1990
prof. Wiesław Musiał – pracownik  
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Joanna Niemyska-Łukaszuk 
– emerytowany pracownik Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Jan Siekierski – emerytowany pra-
cownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz 
– emerytowany pracownik Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego
prof. Piotr Tomasik – emerytowany pra-
cownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Wydział Leśny
prof. Krystyna Przybylska – emerytowany 
pracownik Wydziału Leśnego
prof. Jerzy Starzyk – emerytowany  
pracownik Wydziału Leśnego
prof. Tadeusz Kowalski – pracownik 
Wydziału Leśnego
 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
mgr inż. Jerzy Białobok – prezes Stadniny 
Koni Michałów
prof. Franciszek Borowiec – emerytowany 
pracownik Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt
prof. Zygmunt Litwińczuk – pracownik 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. Bogusław Nowosad – prorektor 
naszej Uczelni w latach 1993-1999
prof. Zbigniew Staliński – emerytowany pra-
cownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

prof. Jan Szarek – emerytowany pracownik 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
prof. Jerzy Jeznach –  dziekan Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie
prof. Włodzimierz Rajda – emerytowany 
pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji

Wydział Ogrodniczy
prof. Jan Kućmierz – prorektor naszej 
Uczelni w latach 1990-1996
prof. Barbara Michalik – emerytowany 
pracownik Wydziału Ogrodniczego
prof. Wieńczysława Kozera – emerytowa-
ny pracownik Wydziału Ogrodniczego 
w jej imieniu medal odebrała prof. Barbara 
Michalik
prof. Małgorzata Poniedziałek – emeryto-
wany pracownik Wydziału Ogrodniczego 
w jej imieniu medal odebrał prof. Włady-
sław Poniedziałek
prof. Władysław Poniedziałek – prorektor 
naszej Uczelni w latach 1996-2002
prof. Stanisław Rożek – emerytowany 
pracownik Wydziału Ogrodniczego

Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
prof. Andrzej Kwieciński – emerytowany 
pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, w jego imieniu medal odebrał 
dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki prof. Sławomir Kurpaska
dr Witold Lenarczyk – sponsor Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Energetyki
prof. Piotr Budyn – emerytowany pra-
cownik Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
prof. Janusz Kolowca – emerytowany 
pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
prof. Stanisław Kopeć – emerytowany 
pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
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prof. Józef Kowalski – emerytowany 
pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
prof. Norbert Marks – emerytowany 
pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
 
Wydział Technologii Żywności
prof. Bohdan Achrem-Achremowicz – 
emerytowany pracownik Wydziału  
Technologii Żywności
prof. Mirosław Fik – emerytowany pra-
cownik Wydziału Technologii Żywności
pan Jacek Hyla – członek Zarządu  
ds. Produkcji „GRANA” Sp. zo.o.
prof. Waldemar Kmiecik – emerytowany 
pracownik Wydziału Technologii Żywności
prof. Tadeusz Kołczak – emerytowany 
pracownik Wydziału Technologii Żywności
prof. Maciej Kujawski – emerytowany 
pracownik Wydziału Technologii Żywności
prof. Anna Międzobrodzka – emeryto-
wany pracownik Wydziału Technologii 
Żywności, w jej zastępstwie medal odebrała 
córka pani Barbara Januszko
prof. Mieczysław Pałasiński – emerytowany 
pracownik Wydziału Technologii Żywności
prof.  Tadeusz Tuszyński – pracownik 
Wydziału Technologii Żywności
mgr Janusz Zawierucha – kierownik Dzia-
łu Rozwoju Browaru Okocim w Brzesku

Jednostki ogólnouczelniane
mgr Józef Bębenek – główny księgowy 
Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
w Krynicy-Zdroju
mgr inż. Józef Bogacz – dyrektor 
Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
w Krynicy-Zdroju
mgr inż. Ewa Boba – emerytowany kierow-
nik Centrum Kongresowego
mgr Józef Brzuchacz – kierownik Studenc-
kiego Zespołu Góralskiego „SKALNI”
mgr Marta Gorgoń – kierownik Zespołu 
Domów Studenckich UR
mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz – dyry-
gent Chóru Uniwersytetu Rolniczego oraz 
Chóru Męskiego Agricola Krakowskiego 
Środowiska Akademickiego

mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta – kie-
rownik Biura Programów Europejskich
mgr inż. Marian Łuszczak – leśniczy 
w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym 
w Krynicy-Zdroju
dr inż. Krzysztof Klęczar – dyrektor Cen-
trum Transferu Technologii
dr inż. Tadeusz Kubacki – kierownik  
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 
„HAGARD”
mgr Maria Malak – pracownik Biblioteki 
Głównej
mgr Zbigniew Mickiewicz – emeryto-
wany kierownik Studium Wychowania 
Fizycznego
mgr inż. Andrzej Pawłowski – emery-
towany kierownik Klubu Akademickiego 
„ARKA”
dr Bożena Pietrzyk – dyrektor Biblioteki 
Głównej
mgr Iwona Pisiewicz – kierownik Wydaw-
nictwa UR
mgr inż. Michał Szanduła – kierownik 
Centrum Kultury Studenckiej
pani Joanna Szewczyk – pracownik Biblio-
teki Głównej
mgr Stefan Załucki – kierownik Studium 
Języków Obcych

Administracja
mgr Magdalena Bialik – zastępca Kancle-
rza ds. Administracyjno-Gospodarczych
pani Janina Chełmecka – pracownik 
Działu Limitów i Dekretacji

mgr inż. Krzysztof Głuszczyk – kierow-
nik Działu Inwestycji i Remontów
mgr Elżbieta Kaczor – pracownik Działu 
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
pani Elżbieta Kalisz – pracownik Działu 
Ewidencji Księgowej
mgr Alicja Kramarczyk – emerytowany 
kierownik Biura Rozwoju Kadr Naukowych 
i Współpracy z Gospodarką
pan Czesław Ludwikowski – kierownik 
Działu Gospodarczego
mgr Anna Łącka – kierownik Działu  
Limitów i Dekretacji
inż. Małgorzata Machaczka – kierownik  
Sekcji Rozliczeń Obiektów
mgr Monika Marszalik – kierownik Biura 
Rektora
mgr Teresa Nizińska – zastępca Kwestora
pani Kazimiera Nowińska – pracownik 
Sekcji Rachuby Płac
pan Ludwik Pilch – pracownik Działu 
Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
mgr Jan Przeniosło – kwestor
pan Grzegorz Sobesto – pracownik Biura 
Rektora
mgr inż. Artur Szymacha – zastępca 
Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr Wacław Trojan – kierownik Działu 
Nauczania
mgr Halina Uznańska – kierownik Działu 
Spraw Pracowniczych i Socjalnych
inż. Gabriel Wojcieszek – pracownik  
Działu Aparatury 
Naukowo-Dydaktycznej

Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 8 listopada 2013 r.

Rektor poinformował, że  w  okresie od  ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: mgr Krystyna Kaczmarczyk – kierownik Dziekanatu 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, inż. Marek Maj – emerytowany kierownik Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej oraz 
dr Władysław Szymański – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Piotrowi Zapletalowi, który otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. 

Rektor wręczył Medale Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Medale odebrali:
•	 prof. Andrzej Jaworski – kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym,
•	 prof. Julian Kamiński – prorektor naszej Uczelni w latach 1985–1990 oraz pełniący obowiązki rektora przez trzy miesiące,
•	 prof. Stefan Kowalski – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego,
•	 prof. Urszula Litwin – kierownik Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i  Fotogrametrii na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,
•	 prof. Władysława Niemczyk – prorektor naszej Uczelni w latach 1971-1978,
•	 prof. Czesław Nowak – prorektor naszej Uczelni w latach 2002-2005,
•	 prof. Krzysztof Ostrowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
•	 prof. Jan Pawełek – kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,
•	 Marian Skwira – pracownik Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich na Wydziale Ogrodniczym,
•	 prof. Ludwik Spiss – Prorektor naszej Uczelni w latach 1984-1985.

Rektor poinformował, że Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wybrała: przewodniczącego Samorządu – mgr inż. Witolda Trelę 
oraz wiceprzewodniczącą – mgr inż. Izabellę Majewską. Członkiem Senatu w roku akademickim 2013/2014 z ramienia doktorantów 
będzie mgr inż. Aleksandra Skrzypczak. 

Rektor odczytał Rezolucję Rady Gminy Zabierzów podjętą Uchwałą Rady Gminy Zabierzów nr  XXXVIII/326/13 z  dnia 27 września 
2013 r. w sprawie protestu wobec zamiarów budowy spalarni odpadów na terenie Sołectwa Rząska.

Prof. Sławomir Kurpaska dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki poinformował, że na początku listopada br. odbyła się w No-
rymberdze 65. Światowa Wystawa Wynalazków i Innowacji, na której przyznano Srebrny Medal za „Akumulator ciepła o złożu kamiennym 
oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych”. Jest on integralną częścią projektu, którego Wydział jest koordynato-
rem naukowym. Dodał, że do konkursu stanęło 750 zgłoszeń wynalazków i patentów z 32 krajów.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 zatrudnienie prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt,
•	 zatrudnienie prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii,
•	 zatrudnienie dr hab. inż. Moniki Wszołek na  stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w  Katedrze Przetwórstwa Produktów 

Zwierzęcych,
•	 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Wojciecha Ząbeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ochrony Lasu, 

Entomologiii Klimatologii Leśnej,
•	 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 13 grudnia 2013 r.

Rektor wręczył listy gratulacyjne:
•	 prof. Krystynie Czekońskiej oraz prof. Jackowi Domagale, którym Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych,
•	 prof. Urszuli Litwin oraz prof. Oldze Szeleszczuk zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego,
•	 dr. inż. Grzegorzowi Wcisło z okazji przyznania za wybitne międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości przez Komisję 

Odznaczeń Królestwa Belgii ds. Wynalazczości Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu Wynalazczości oraz Srebrnego Medalu za opraco-
wanie technologii produkcji biopaliw etanolowych II generacji z surowców rolniczych przez Jury podczas 62. Międzynarodowej Wysta-
wy Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013.

Rektor wręczył w imieniu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Romana Kołacza odznaki „Za zasługi dla Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu” osobom które współtworzyły EJPAU – pierwsze polskie naukowe czasopismo elektroniczne oraz Acta 
Scientiarum Polonorum. Otrzymali je:
•	 Ewa Baran – emerytowana kierownik Działu Wydawnictw
•	 mgr Iwona Pisiewicz – kierownik Wydawnictwa UR

Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację dotyczącą realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni za okres 9 miesięcy tj. od dnia 
1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. 

Senat pozytywnie zaopiniował założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

Senat zatwierdził koszty wydzielone na 2014 r.

Senat pozytywnie zaopiniował sprzedaż prawa własności zabudowanej budynkiem działki ewidencyjnej nr 883/9 o  pow. 0,1865 ha obr. 
0006 Poręba Spytkowska gmina Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr TR1B/000061117/7 i anulowania uchwały nr 112/2008 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w dnia 31 października 
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż obecnym najemcom lokali mieszkalnych w budynku położonym na działce ewidencyjnej  
nr 883/9 o pow. 0,1865 ha obr. 0006 Poręba Spytkowska gmina Brzesko, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/000061117/7.

Senat wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki:
•	 nr 7 oraz 9 położonej w Krakowie obr. 20 Krowodrza, objętej księgą wieczystą KR1P/00410797/5, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.,
•	 nr 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 obr. 48 Krowodrza – KW nr KR1P/00338361/1, oraz nr 116 obr. 51 Krowodrza – KW  

nr KR1P/00356656/8, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA, 
•	 nr 82 i 339 obr. 48 Krowodrza, dla których Sąd rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-

stą nr KR1P/00149524/0, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się  w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Rektor poinformował, że:
•	 studentka Wydziału Leśnego Anna Figura (zdobywczyni Złotego Medalu w kategorii espoir na Mistrzostwach Świata w Skialpinizmie) 

otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,
•	 Uczelnia trzeci raz z rzędu otrzymała od Prezydenta Miasta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego Certyfikat „Miejsce 

Przyjazne Seniorom”,
•	 przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów inż. Anna Orlof została przewodniczącą Porozumienia Samorządów Stu-

denckich Uczelni Krakowa.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR poinformował, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
zajął czwarte miejsce w konkursie na Najbardziej Podoktorancką Uczelnię w Polsce.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej 

i Architektury Krajobrazu,
•	 zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Artura Radeckiego-Pawlika na  stanowisku profesora zwyczajnego w  Katedrze Inżynierii Wodnej 

i Geotechniki,
•	 ponowne zatrudnienie dr. hab. inż. Waldemara Gila, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Użytkowa-

nia Lasu i Drewna,
•	 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

Senat dokonał nowelizacji:
•	 uchwały Senatu nr 76/2013 z 27 września 2013 r. w sprawie warunków i kryteriów zatrudniania oraz przedłużania zatrudnienia na sta-

nowisku profesora,
•	 uchwały Senatu nr 60/2012 z 29 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunku studiów „Weterynaria” prowadzonego 

przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

Senat określił wytyczne dotyczące planów studiów i programów kształcenia dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Senat zatwierdził wzór dyplomu Uczelni.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 przekształcenie jednostki „Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe” w jednostkę międzywydziałową „Biotechnologia” zapewnia-

jącą obsługę administracyjną i organizacyjną kierunku Biotechnologia prowadzonego wspólnie przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Ogrodniczy oraz Wydział Technologii Żywności,

•	 przekształcenie jednostki „Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe” w jednostkę międzywydziałową „Architektura Kra-
jobrazu” zapewniającą obsługę administracyjną i organizacyjną kierunku Architektura Krajobrazu prowadzonego wspólnie przez Wy-
dział Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydział Ogrodniczy,

•	 prowizorium budżetowe na 2014 r.,
•	 plan remontów i inwestycji na 2014 r.

Senat upoważnił Rektora do wprowadzenia, na dzień 31 grudnia 2013 roku, zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2013.

Senat przyjął sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za 2012 r.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Otrzymując propozycję przedstawienia mo-
ich refleksji z  okresu pełnienia funkcji Rek-
tora Akademii Rolniczej – Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krako-
wie, zdałem sobie sprawę, że moje spojrzenie 
na  ten okres może być nacechowane zbyt 
dużym subiektywizmem. Zastanawiałem się 
co przedstawić – działania na  rzecz rozwoju 
Uczelni czy moje osobiste refleksje. Przyjąłem 
ten pierwszy punkt widzenia, który w mojej 
opinii bardziej oparty jest na faktach. 

Rozpoczynając moją pierwszą kadencję 
Rektorską miałem świadomość, że społecz-
ność akademicka oczekuje ode mnie zmian 
strukturalnych w  Uczelni oraz takiego za-
rządzania by sprawy studenckie i  pracow-
nicze były priorytetowe oraz rozwiązywane 
z korzyścią dla zainteresowanych. Początek 
mojej kadencji związany był z wprowadze-
niem nowej ustawy Prawo o  szkolnictwie 
wyższym, co  postawiło przed nami szereg 
zadań i  konieczność dostosowania Uczel-
ni do  zmienionych regulacji ustawowych. 
Ważnym wydarzeniem w  tym czasie było 
opracowanie i uchwalenie przez Senat Sta-
tutu Akademii Rolniczej, a następnie Uni-
wersytetu Rolniczego, który dał możliwo-
ści rozwoju Uczelni w kolejnych latach.

Podejmując urząd Rektora starałem 
się kierować zasadą, że  dobro wszystkich 
pracowników i  studentów powinno być dla 
mnie najważniejszym celem. Swoje decy-
zje, nawet czasem trudne, podejmowałem 
zawsze – po  konsultacji z  moimi współpra-
cownikami – w  sposób wyważony i  myślę, 
że zaowocowało to faktem, iż w tym okresie 
nie było w  Uczelni większych konfliktów. 
Do  sukcesów moich dwóch kadencji mogę 
także zaliczyć dobrą współpracę pomiędzy 

Senatem, wydziałami, związkami zawodo-
wymi i  kierownictwem Uczelni. Zaowoco-
wało to dalszym rozwojem Uczelni. 

Już na  przełomie tysiącleci zaczęliśmy 
poszukiwać nowych kierunków badawczych 
i dydaktycznych, starając się nie tylko nadą-
żać, ale wręcz wyprzedzać zapotrzebowanie 
rynku pracy. Na  czas moich dwóch kaden-
cji, a   są  to  lata 2005-2012, przypada okres 
największego rozwoju polskiego rolnictwa, 
związany z  akcesją Polski do  Unii Euro-
pejskiej. Jednak to  historyczne wydarzenie 
pociągnęło za sobą szereg zagrożeń i   pytań, 
przed jakimi stanęło polskie szkolnictwo, 
zwłaszcza w sektorze rolniczym. By jeszcze le-
piej wykorzystać szanse związane z  integracją 
oraz zmianą statusu Uczelni na Uniwersytet 
Rolniczy powołaliśmy Uniwersyteckie Cen-
trum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Eu-
ropejskie Centrum Badawcze Drobnych Go-
spodarstw Rolnych, czy Centrum Transferu 

Technologii. W  ramach tych inicjatyw na-
wiązaliśmy współpracę z kilkunastoma part-
nerami naukowymi za granicą, co  umożli-
wiło nam nie tylko prowadzenie badań, ale 
także wymianę cennych doświadczeń. 

Zawsze podkreślałem, że  rolą Rekto-
ra jest nie tylko bieżące administrowanie 
Uczelnią, ale nade wszystko określenie wizji 
rozwoju, a  następnie konsekwentna realiza-
cja zamierzeń. Z  tego też  powodu powoła-
liśmy kierunek Weterynaria, co  wzbudzało 
u  pewnej części kadry naukowej pytanie 
o  celowość uruchamiania tak kosztochłon-
nego kierunku studiów. Decyzja taka spo-
wodowana była potrzebami naszego regionu 
w  tym młodzieży, społeczności rolniczej, 
władz, a nade wszystko koniecznością rozwi-
jania nauk weterynaryjno-zootechnicznych 
w naszym Uniwersytecie. Myślę, że z punk-
tu widzenia dalszego rozwoju naszej Uczel-
ni, kierunek Weterynaria we współpracy 

Patrząc z perspektywy czasu, na liczne realizowane 
inwestycje mogę stwierdzić, że modernizując Uczelnię 
nie przeinwestowaliśmy – wspomina prof. dr hab. inż. Janusz Żmija 

– Rektor Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Rolniczego 
w latach 2005-2012

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, dr h.c.
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z  Uniwersytetem Jagiellońskim przyczyni 
się do dalszego wzrostu prestiżu i autorytetu 
naukowego Uniwersytetu Rolniczego.

Oczywiście powołanie nowych kierun-
ków studiów, wiąże się z koniecznością two-
rzenia nowoczesnej bazy naukowo-dydak-
tycznej, która w  Uczelni była w  większości 
tworzona jeszcze w   latach 70. XX w., 
a  unowocześniania stopniowo przez moich 
poprzedników. Baza ta  wymagała jednak 
bardzo szybkich i  kosztownych prac moder-
nizacyjnych, tak by sprostać wymaganiom 
czasu. Podjęliśmy te  działania i  w  efekcie 
w  większości uzyskaliśmy nowoczesne la-
boratoria, które umożliwiają prowadzenie 
badań na europejskim poziomie. To zaplecze 
przekłada się nadal na  poziom kompetencji 
studentów i  absolwentów, co stanowi najlep-
szy probierz naszych sukcesów. Do  kluczo-
wych inwestycji, które podjęliśmy, co  wcale 
nie oznacza najdroższych – gdyż te  określe-
nia nie zawsze idą w  parze, zaliczam nowy 
budynek geodezji, szklarnie, modernizację 
budynków Wydziału Leśnego i  Wydziału 
Ogrodniczego oraz budowę hali sportowej. 
Na  Wydziale Leśnym zostały gruntownie 
zmodernizowane pomieszczenia katedr i sale 
wykładowe oraz otwarto i wyposażono Cen-
trum Edukacji Gleboznawczej. Rozpoczęli-
śmy również użytkowanie III i IV segmentu 
budynków wydziału Technologii Żywności. 
Małopolskie Centrum Monitoringu i Atesta-
cji Żywności powstałe dzięki dofinasowaniu 
inwestycji kwotą 6 milionów zł, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, wyposażone zostało w  specjalistyczną 
aparaturę. Przy ulicy Łupaszki w  Krakowie 
powstała hala wegetacyjna dla Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego. Ten nowoczesny 
budynek hali doświadczalnej w całości został 
sfinansowany ze środków własnych Uniwer-
sytetu. Przeprowadziliśmy szereg remontów 
– nowa elewacja Collegium Godlewskiego 
jest dobrą wizytówką naszej Uczelni. Zago-
spodarowano również Dworek w  Mydlni-
kach, pragnąc by służył on krzewieniu rolni-
czej edukacji. Przykłady drobniejszych prac 
i  remontów można długo przytaczać. Mam 
jednak świadomość jak wiele w  tej materii 

pozostało jeszcze do zrobienia. Agencja Nie-
ruchomości Rolnych przekazała Uczelni nie-
ruchomości na Bielanach.

Myślę, że  każdy Wydział coś zyskał, 
oczywiście w miarę naszych możliwości. Już 
wówczas realizując nowe inwestycje, wie-
le uwagi przywiązywaliśmy do  rozwiązań 
ekologicznych, mających na  celu obniże-
nie kosztów eksploatacji. I  w  tej dziedzinie 
Uniwersytet może się pochwalić sukcesami. 
Przeprowadziliśmy kompleksową termo-
modernizację wielu budynków, lecz najważ-
niejszymi inwestycjami były prowadzona 
w mojej drugiej kadencji budowa pasywnej, 
zielonej hali sportowej oraz rozpoczęcie in-
westycji dla Weterynarii na Bielanach. Uro-
czyste otwarcie hali odbyło się już w kadencji 
mojego następcy prof. dr. hab. inż. Wło-
dzimierza Sady. Z  satysfakcją czytam jak 
prasa zarówno branżowa i  codzienna infor-
muje, że nasza hala zaliczana jest do najno-
wocześniejszych tego typu obiektów w  Eu-
ropie. Patrząc z perspektywy czasu na liczne 
realizowane inwestycje chcę podkreślić, 
że  modernizując Uczelnię nie przeinwe-
stowaliśmy. Każdą złotówkę wydawaliśmy 
bardzo rozsądnie i  dzięki temu przez cały 
czas Uniwersytet utrzymywał niezagrożoną 
płynność finansową. To  okazało się bardzo 
ważne, zwłaszcza w  obliczu spowolnienia 
gospodarczego i  kłopotów, w  jakie popadły 
liczne szkoły wyższe.

W  dynamicznie zmieniającym się 
świecie niezwykle ważne jest umożliwienie 
naszym studentom dostępu do najnowocze-
śniejszych technologii. Rozumiem przez nie 
zarówno specjalistyczny sprzęt badawczy, ale 
także proces szeroko rozumianej informaty-
zacji Uczelni. Tworząc Dział Informatyczny 
wykonaliśmy ważny krok w  tym kierunku. 
Uruchomiono System Elektronicznej Reje-
stracji Kandydatów, zaś studenci zaczęli po-
sługiwać się elektronicznymi legitymacjami, 
wdrożono również elektroniczną obsługę 
procesu dydaktycznego USOS. 

Z  chwilą uchwalenia nowej ustawy 
Prawo o  Szkolnictwie Wyższym podjęliśmy 
dyskusję o  statusie akademickim naszej 
Uczelni. W  debacie poprzedzającej wystą-
pienie do Sejmu o przekształcenie Akademii 
Rolniczej w  Uniwersytet Rolniczy pojawiły 
się dwie koncepcje – Uniwersytetu Rolni-
czego, bądź też Uniwersytetu Przyrodnicze-
go. Te dwa poglądy nie ograniczają się tylko 
do  terminologii, dotyczą, bowiem istoty 
funkcjonowania placówki. Historycznym 
wydarzeniem był dzień 11 kwietnia 2008 r., 
gdy Akademia Rolnicza została przemiano-
wana w  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w  Krakowie. Dziś już wiemy, że je-
steśmy jedynym Uniwersytetem Rolniczym 
w Polsce. Widzę w tym nie tylko nawiązanie 
do  przeszłości i  naszych pięknych tradycji, 
ale zarazem wskazanie kierunków działań 

Otwarcie dworku w Mydlnikachw 2005 r.
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na przyszłość oraz zaakcentowanie głównego 
obszaru zainteresowań naukowych. Od  sa-
mego początku, czyli od  wyjścia z  murów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nasza Uczel-
nia dzięki pracy wielu osób, starała się repre-
zentować poziom uniwersytecki. Te  działa-
nia zostały uwieńczone decyzją o  nadaniu 
statusu uniwersytetu przymiotnikowego. 
Do tego, zgodnie z ustawą z 2005 r., potrzeba 
było 6 uprawnień do nadawania stopnia dok-
tora. My wówczas mieliśmy ich 9. Potencjał 
naukowo-dydaktyczny potwierdzały tak-
że wyniki rankingów, plasujące Uczelnię 
na bardzo wysokim miejscu. Chociaż do wy-
ników rankingów należy zawsze podchodzić 
z rezerwą, to jednak cieszy, że pod koniec mo-
jego urzędowania staliśmy się trzecią uczelnią 
w Krakowie, po Uniwersytecie Jagiellońskim 
i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Staraliśmy się tak zmodyfikować ofertę 
dydaktyczną, by spełniała wymagania dy-
namicznego rynku pracy. Powstały nowe 
kierunki i  specjalności. Przykładem tego 
są  Architektura Krajobrazu, Zarządzanie 
i  Inżynieria Produkcji, Gospodarka Prze-
strzenna, czy uruchomiona we współpracy 
z Uniwersytetem Jagiellońskim Weterynaria. 
Ten ostatni kierunek wymagać będzie dużych 
nakładów finansowych celem stworzenia 
bazy naukowo-dydaktycznej, jednak w mojej 
opinii jest on niezbędny dla dalszego rozwoju 
naszego Uniwersytetu. Władze samorządowe 
województwa małopolskiego obiecały zabez-
pieczyć w  planach na  lata 2014-2020 środki 
finansowe dla tego kierunku.

Zawsze podkreślałem, że studenci są naj-
ważniejszym ogniwem Uczelni, bo to przecież 
kształcenie młodego pokolenia jest dla nas 
najważniejszym celem. Wielu z nich pochodzi 
z  małych miasteczek i  wiosek, więc dla nich 
studiowanie to  także otwarcie się na  nowe 
wyzwania i nowe możliwości. Jednak studen-
ci muszą gdzieś mieszkać. Podjęliśmy, zatem 
decyzję o  gruntownej modernizacji naszych 
domów studenckich. Dziś mogę z dumą po-
wiedzieć, że w odnowionych budynkach wa-
runki do nauki i  życia są bardzo dobre, ośmie-
lę się powiedzieć, że najlepsze w Małopolsce. 
W celu wsparcia finansowego najbiedniejszej 
młodzieży studiującej powołaliśmy Fundację 
Akademii Rolniczej – Uniwersytetu Rolni-
czego. Fundacja ta w okresie swego funkcjo-
nowania przyznała blisko 200 stypendiów.

Kraków jest wspaniałym miastem, praw-
dziwą kulturalną stolicą. Obcowanie ze sztu-
ką, historią, tradycją to nieoceniona wartość 
dodana. Naszym zadaniem jest także ułatwie-
nie studentom kontaktu z   tym wielkim bo-
gactwem. Jako jedyna Uczelnia w  Krakowie 
uruchomiliśmy Uniwersyteckie Centrum 
Kultury Studenckiej. Tym sposobem udało 
się nam scentralizować rozproszoną po wielu 
instytucjach kulturę studencką. Doskona-
le działają dwa kluby studenckie „ARKA” 
i   „Buda”. Oba posiadają wspaniałą tradycję, 
dość wspomnieć, że to właśnie z  „Budą” zwią-
zana jest cała plejada polskich artystów, od ze-
społów muzycznych takich jak „Pod Budą”, 
po  satyryków jak Bohdan Smoleń. Zaś 
„ARKA” codziennie tętni życiem, odbywają 

się tam spotkania z   ciekawymi ludźmi, wy-
stępy zespołów muzycznych, nawet bardzo 
egzotycznych. Mamy także dwa doskonałe 
chóry, zespół sygnalistów i   zespół góralski, 
propagujący folklor ziem górskich. Wszystkie 
te zespoły odnoszą sukcesy na przeglądach w  
kraju i  za granicą. Starałem się w miarę moż-
liwości finansowych wspierać rozwój kultury 
studenckiej. 

Społeczność Uniwersytetu stanowi jed-
ną wielką rodzinę, dlatego tak bardzo zale-
żało mi na wprowadzeniu tradycji wspólnego 
łamania się chlebem, które poprzedza święta 
Bożego Narodzenia. W tym spotkaniu uczest-
niczą także nasi goście. Zaś Bal Uniwersytetu 
Rolniczego to wyjątkowa inicjatywa, ciesząca 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszę 
się, że  oba te  wydarzenia weszły już na  stałe 
do kalendarza akademickiego Krakowa.

W  okresie pełnienia przez moją osobę 
funkcji Rektora zostałem wybrany, w  latach 
2005-2012 wiceprzewodniczącym Kolegium 
Rektorów Uczelni Krakowa, zaś w  drugiej 
kadencji, tj. 2008-2012 polscy rektorzy po-
wierzyli mi funkcję wiceprzewodniczącego 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. Piastowanie tych ważnych i zaszczyt-
nych urzędów było możliwe dzięki prestiżowi, 
jakim cieszy się nasza Uczelnia w środowisku 
akademickim. Gdy patrzę na  te  siedem lat, 
jakie spędziłem na  urzędzie Rektora, muszę 
przyznać, że kierowanie Uczelnią to zaszczyt, 
a jednocześnie wielka odpowiedzialność i pra-
ca po  kilkanaście godzin na  dobę. Tym nie-
mniej starałem się tak planować obowiązki, by 
w  niedziele mieć czas dla rodziny.

Kończąc moje wspomnienia pragnę ser-
decznie podziękować wszystkim pracowni-
kom Uczelni, kadrze naukowo-dydaktycznej, 
pracownikom administracji i obsługi za życz-
liwość, którą odbieram do dziś, a nade wszyst-
ko za zaangażowanie w pracy i przywiązanie 
do  naszej Alma Mater. Szczególnie pragnę 
podziękować gronu moich współpracowni-
ków – prorektorom, dziekanom, członkom 
Komisji Senackich, Związkom Zawodowym, 
pracownikom rektoratu za zaangażowanie 
i wspólną pracę na rzecz Akademii Rolniczej-
-Uniwersytetu Rolniczego – dziękuję.

Otwarcie szklarni
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Dr inż. Jacek M. Pijanowski – adiunkt nauko-
wo-dydaktyczny w  Katedrze Geodezji Rolnej, 
Katastru i Fotogrametrii na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Geodezji UR w Krakowie – został 
po  raz drugi wybrany prezesem Towarzystwa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW). 

TROW (początkowo Towarzystwo 
Naukowe Urządzania i  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich), utworzono w  1997 r., w  celu 
koordynacji działalności naukowej, prak-
tycznej jak i edukacyjnej w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich w  Polsce. Towarzystwo 
powołane zostało przez Członków-Założy-
cieli z  następujących ośrodków naukowych 
oraz instytucji w Polsce: 
•	 Akademii Rolniczo-Technicznej 

w Olsztynie,
•	 Politechniki Warszawskiej,
•	 Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
•	 Akademii Rolniczej w Krakowie,
•	 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej,
•	 Rządowego Centrum Studiów 

Strategicznych,
•	 Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie,
•	 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie,
•	 Politechniki Gdańskiej.

Pierwszym prezesem TROW wybrany 
został prof. dr hab. inż. Ryszard Cymer-
man z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w  Olsztynie, pełniący swoją funkcję 
do czerwca 2009 r. 

Obecnie do  celów Towarzystwa na-
leży integracja wiedzy z różnych dziedzin 

na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich; 
inspirowanie i  prowadzenie badań do-
tyczących zagadnień związanych z  roz-
wojem obszarów wiejskich; podnoszenie 
oraz popularyzowanie wiedzy teoretycz-
nej i  praktycznych umiejętności z  zakre-
su gospodarowania przestrzenią wiej-
ską; prezentowanie stanowiska i  opinii 
w  sprawach dotyczących teoretycznych 
i  praktycznych zagadnień kształtowania 
obszarów wiejskich oraz wspomaganie 
działalności organów administracji róż-
nych szczebli, organizacji społecznych 
i innych instytucji zajmujących się gospo-
darowaniem obszarami wiejskimi.

W ostatnich latach TROW angażowa-
ło się m.in. w:
•	 intensywną popularyzację zagadnień 

związanych z nowoczesnym – zintegro-
wanym rozwojem obszarów wiejskich 
w ramach licznych ogólnopolskich kon-
ferencji, seminariów, szkoleń oraz spo-
tkań roboczych; 

•	 działania na rzecz utrzymania i rozwoju 
liczby biur geodezji i terenów rolnych; 

•	 stworzenie międzynarodowego wydaw-
nictwa Geomatics, Landmanagement 
and Landscape aspirującego do  miana 
jednego z  najważniejszych branżo-
wych czasopism naukowych Europy 
Centralnej; 

•	 działania projektowe i  studialne 
na rzecz działań administracji regional-
nej odpowiedzialnej za scalenia grun-
tów, zintegrowane programowanie roz-
woju obszarów wiejskich oraz analizy 

możliwości szerokiego prowadzenia 
prac urządzeniowo-rolnych na  obsza-
rach NATURA 2000;

•	 propagowanie potrzeb związanych z fi-
nansowaniem rozwoju i ochrony obsza-
rów wiejskich;

•	 jak również działania o  charakterze 
międzynarodowym, w  tym zacieśnie-
nie współpracy z Eko-socjalnym Forum 
Europy – organizacją międzynarodo-
wą powstałą w  2003 r. we współpracy 
z Club of Budapest oraz Club of Rome.

Opracowanie: 
dr inż. Barbara Prus 

sekretarz TROW

dr inż. Jacek m. Pijanowski 
po raz drugi wybrany na prezesa 
Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
Puławy, 11 września 2013 r.

Dr inż. Jacek M. Pijanowski
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W  czasie tajnego głosowania, z  grupy około 
70. kandydatów rekomendowanych przez 
senaty uczelni, rektorzy akademickich szkół 
polskich wybrali 12 członków Rady na  ka-
dencję 2014-2017. W gronie wybranych osób 
znalazł się prof. dr hab. inż. Janusz Żmija 
kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu 
w Agrobiznesie, Rektor naszej Uczelni w latach 
2005-2012. Został wybrany, jako kandydat 
wszystkich uczelni przyrodniczo-rolniczych. 
Jest on również jedynym przedstawicielem kra-
kowskiego ośrodka akademickiego. 9 stycznia 
2014 r., na posiedzeniu plenarnym Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Ja-
nusz Żmija został wybrany przewodniczącym 
Komisji Uprawnień Akademickich RGNiSW.

Profesor Janusz Żmija ukończył studia 
na  Wydziale Rolniczym ówczesnej Akademii 
Rolniczej w Krakowie w roku 1973. Następnie 
na  tej samej Uczelni uzyskał stopień doktora 
nauk rolniczych w 1981 r. W roku 1992 przepro-
wadził przewód habilitacyjny na Uniwersytecie 
w Rostocku. Tytuł profesora nauk ekonomicz-
nych został mu przyznany przez Prezydenta RP 
w roku 2002. W latach 2005-2012 pełnił, przez 
dwie kadencje funkcję Rektora Uczelni. W la-
tach 2005-2012 był wiceprzewodniczącym 
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krako-
wa, w latach 2008-2012 wiceprzewodniczącym 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. Po reelekcji na urząd Rektora, w 2008 
roku, 11 kwietnia Uczelnia otrzymała status 
uniwersytetu przymiotnikowego i funkcjonuje 
pod nazwą Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie.

Nominat opublikował łącznie 223 pra-
ce naukowe, w  tym 112 oryginalnych prac 
twórczych (30 proc. zagranicznych), 9 ksią-
żek i  skryptów, 22 innych publikacji oraz 47 

ekspertyz i opinii. W roku 2009 otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu Rolnicze-
go w Nitrze. Za swoją działalność naukową, dy-
daktyczną i społeczną był wielokrotnie odzna-
czany medalami resortowymi i państwowymi. 

Rada Główna Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego jest wybieralnym organem przed-
stawicielskim nauki i  szkolnictwa wyższego. 
Po reformie liczy ona 32 czonków, w tym: 12 
przedstawicieli KRASP, 2 – KRZaSP, 5 – 
PAN, 4 z  instytutów badawczych, 3 przedsta-
wicieli organizacji zrzeszających pracodawców, 
4 delegowanych przez Parlament Studentów 
RP i 2 z KRD. Współdziała z ministrem wła-
ściwym do spraw szkolnictwa wyższego, mini-
strem właściwym do spraw nauki oraz z innymi 

organami władzy i  administracji publicznej 
w zakresie ustalania polityki państwa dotyczą-
cej szkolnictwa wyższego, polityki naukowej 
i innowacyjnej państwa. Wyraża z własnej ini-
cjatywy opinie we wszystkich sprawach doty-
czących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury 
i  oświaty, opiniuje projekty aktów prawnych 
dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwo-
ju nauki i innowacyjności, a także zawieranych 
przez Rzeczpospolitą Polską umów międzyna-
rodowych dotyczących szkolnictwa wyższego 
i  nauki. Opiniuje także plany i  sprawozdania 
z  działalności Narodowego Centrum Nauki 
i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija wybrany członkiem 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Poznań, 12 listopada 2013 r.

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, dr h.c.



42

W  badaniach nad polimerami przyznano 
wiele nagród Nobla, widząc duże możli-
wości tej dziedziny chemii. Ciągle trwają 
badania nad nowymi zastosowaniami poli-
merów np. w medycynie, elektronice. Lite-
ratura donosi o polimerach inteligentnych, 
wykazujących w  określonych warunkach 
specyficzne reakcje np. pęcznienie pozwa-
lające na  uwolnienie czynnika w  ognisku 
zapalnym. Równie duży wysiłek naukow-
ców jest zogniskowany na polimerach z su-
rowców odnawialnych. Historia przemy-
słowych technologii biodegradowalnych 
polimerów otrzymywanych z  wykorzysta-
niem bakterii lub odtwarzalnych surowców 
roślinnych sięga początków XX wieku, 
ale uważa się, że  to  XXI wiek będzie wie-
kiem materiałów polimerowych. Rocznie 
jest przerabiane kilka miliardów ton ropy 
naftowej na  tworzywa sztuczne, głównie 
polietylen, poli(chlorek winylu), polipro-
pylen, polistyren i  poil(tereftalan etylenu). 
Jest to  grupa polimerów powszechnie wy-
stępująca w naszym otoczeniu i minie jesz-
cze wiele lat zanim zostaną one zastąpione 
przez polimery biodegradowalne, których 
światowa produkcja obecnie to  około 
0,5  proc. wartości tego rynku. Uwarun-
kowania środowiskowe zmuszą człowieka 
do oszczędności ropy naftowej, jako źródła 
nieodnawialnego i wprowadzenia na rynek 
materiałów ze źródeł odnawialnych. Stratą 
jest brak racjonalnego zagospodarowania 
około 20 proc. tworzyw sztucznych w stru-
mieniu odpadów komunalnych. Odzysk czy 
recykling oraz zastąpienie nawet niewiel-
kiej ilości materiałów wytwarzanych z ropy 
naftowej to kierunki związane z degradacją 
mikrobiologiczną polimerów. Parametrem 

decydującym o  podatności na  działanie 
mikroorganizmów jest chemiczna struktu-
ra polimeru. Biodegradacji ulegają przede 
wszystkim te  materiały, które w  łańcuchu 
głównym zawierają grupy podatne na  roz-
kład w  wyniku hydrolizy enzymatycznej 
wywołanej przez drobnoustroje. Należą 
do  nich grupy estrowe, karboksylowe, hy-
droksylowe i  eterowe. Podatne na  rozkład 
mikrobiologiczny są  między innymi mate-
riały otrzymywane z  surowców roślinnych 
lub otrzymywanych z  mieszaniny polime-
rów syntetycznych z  dodatkiem materia-
łów organicznych np. skrobi. Do  znanych 
polimerów biodegradowalnych należy 
poli(kwas mlekowy) zwany poliaktydem. 
Jest to  materiał w  całości biodegradowal-
ny w  wyniku rozkładu mikrobiologicz-
nego. Wiele polimerów staje się podatne 

na  biodegradację w  wyniku starzenia. De-
gradowalne polimery to  materiały czułe 
na  różne czynniki fizyczne, chemiczne 
i mechaniczne bądź biologiczne powodują-
ce ich degradację. Do  tworzyw sztucznych 
wprowadza się np. substancje utleniające, 
przyspieszające degradację w  zaprogramo-
wanych środowiskach np. podwyższonej 
wilgotności. Poużytkowe mieszaniny po-
limerowe (kompozyty) z  udziałem skrobi 
podlegają przede wszystkim na  począt-
ku depolimeryzacji chemicznej i  fizycz-
nej, co  w  dłuższej perspektywie pozwala 
na rozkład mikrobiologiczny i dezintegra-
cję materiału. Pozostałości po takich pro-
cesach mogą w  środowisku różnie od-
działywać na  organizmy. Obok stopnia 
mineralizacji właśnie te  zagadnienia po-
winny być elementem badań. 

dlaczego badamy materiały polimerowe?

Zastosowanie okrywy z włókniny w eksperymentach polowych
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Wśród kierunków zastosowań mate-
riałów biodegradowalnych wymienia się 
najczęściej: opakowania jednorazowego 
użytku, opakowania, dla których nie wy-
maga się ściśle określonych i wysokich para-
metrów fizykochemicznych i  barierowych, 

opakowania przeznaczone do  krótkiego 
czasu przechowywania wyrobów, produkty 
stwarzające najwięcej problemów w fazie od-
zysku odpadów lub w  przypadku selektyw-
nej zbiórki pod kątem recyklingu, produkty 
nieprzydatne do wtórnego przetwórstwa i te, 

dla których przetwórstwo jest ekonomicznie 
nieuzasadnione. Obszary zastosowań takich 
produktów muszą poprzedzać analizę cyklu 
życia, w tym: dobór materiałów i formy kon-
strukcyjnej ułatwiających wtórne przetwór-
stwo lub biodegradację np. poprzez kompo-
stowanie, dobór elementów dodatkowych 
łatwo usuwalnych, które nie ograniczają po-
nownego przetwórstwa. 

Heterogeniczność odpadów ulegają-
cych degradacji oraz konieczność rozwią-
zania problemu dotyczącego składowania 
zmuszają do  poszukiwania innowacyjnych 
metod bądź technologii przekształcania ta-
kich odpadów. Wiele jednostek naukowych 
podejmuje badania nie tylko nad zastoso-
waniem materiałów biodegradowalnych, ale 
skutków wprowadzenia ich do  środowiska. 
Również pracownicy Uniwersytetu Rolni-
czego biorą udział w finansowanym z fundu-
szu europejskiego projekcie, realizowanym 
we współpracy m.in. z Politechniką Łódzką 
(główny koordynator projektu BIOMASA), 
który dotyczy Zastosowania biomasy do wy-
twarzania polimerowych materiałów przyja-
znych środowisku. Zadania realizowane przez 
Uniwersytet Rolniczy, koordynowane przez 
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Lepiarczyka, 
polegały na  wytworzeniu surowców przy-
datnych do wytwarzania materiałów biode-
gradowalnych, sprawdzeniu technologii za-
stosowania takiego materiału w  rolnictwie 
np. jako materiału okrywającego sadzonki 
roślin (agrowłóknina) oraz metod biologicz-
nego przetworzenia poużytkowych mate-
riałów polimerowych w procesie komposto-
wania z  oceną oddziaływania uzyskanych 
produktów na  środowisko. Mimo znanych 
ogólnych zasad kompostowania należy brać 
pod uwagę zmienność materiałów, warun-
ków procesu i  w  konsekwencji nowe zagro-
żenia. Uzasadnia to potrzebę naukowej we-
ryfikacji zastosowań mając na uwadze dobro 
przyszłych pokoleń. 

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Michał Kopeć, 

dr hab. inż. Krzysztof Gondek
fot. prof. dr hab inż Bogdan Kulig

Struktura materiału polimerowego poddana procesowi kompostowania

Efekty badań degradacji w procesie kompostowania
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W  Sali Senackiej w  obecności JM Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. 
inż. Włodzimierza Sady i dr. hab. inż. Syl-
westra Tabora, prof. UR – Prorektora ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, zostały wrę-
czone indeksy 55 stacjonarnym studentom 
I roku Studium Doktoranckiego. W spotka-
niu tym oprócz samych studentów, czyli osób 
tego dnia najważniejszych, uczestniczyła rów-
nież prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa 
– kierownik Studium oraz Anna Domagała 
– pracownik sekretariatu Studium.

– Chcę Państwu pogratulować, gdyż mam 
świadomość, że należycie do grona najlepszych 
studentów Uniwersytetu Rolniczego – powie-
dział zwracając się do  studentów JM Rektor 
prof. Włodzimierz Sady.– Z tą chwilą stajecie 
się bardziej niż do  tej pory członkami naszego 
Uniwersytetu. Za jakiś czas będziecie prowadzili 
zajęcia dydaktyczne z  młodszymi koleżanka-
mi i kolegami, ale będziecie także uczestniczyli 
w  pracach badawczych. Przed Wami wspania-
ły czas studiów, który mam nadzieję zaowocuje 

Nowi doktoranci Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 4 grudnia 2013 r.

przygotowaniem i  obronieniem pracy doktor-
skiej. Zachęcam Was do jak największej aktyw-
ności naukowej, do  udziału do  konferencjach, 
do publikowania prac, to jest bowiem najlepsza 
droga do  znalezienia ciekawej pracy i  swojego 
miejsca w życiu – zakończył JM Rektor.

Przed wręczeniem indeksów głos zabrał 
także dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich, który przedstawił ramy prawne 
funkcjonowania Studium Doktoranckiego. 
Podkreślił także, że  rolnictwo, jako źródło 
dobrych surowców dla gospodarki żywno-
ściowej i  przetwórstwa nieżywnościowego, 
w  najbliższych latach będzie się dynamicz-
nie rozwijać, stąd konieczne są badania nad 
nowymi technologiami produkcji. Zachęcił 
również do udziału w wymianie międzyna-
rodowej, radził, aby się nie wahać i wpisywać 
na  listy umożliwiające podjęcie współpracy 
z  międzynarodowym środowiskiem nauko-
wym. Życzył także powodzenia na studiach.

Po  wystąpieniach wręczono indek-
sy studentom. W  roku akademickim 
2013/2014 na I  rok studiów doktoranckich 
przyjęto 68 studentów, w tym 55 stacjonar-
nych i 13 niestacjonarnych.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady powitał zebranych doktorantów
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W  Klubie Akademickim „ARKA”, 
w  obecności prof. dr. hab. inż. Floriana 
Gambusia – Prorektora ds. Organiza-
cji Uczelni i  Współpracy z  Gospodarką 
odbyła się uroczystość wręczenia stypen-
diów Fundacji im. Zofii i Władysława Po-
kusów oraz Fundacji Wpierania Edukacji 
Młodzieży Wiejskiej na  rok akademicki 
2013/2014. Stypendia otrzymało łącz-
nie 25 osób z  uczelni wyższych Krakowa. 
Spośród nich 10 to  studenci Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie. W tym gronie 
jest także jedna studentka studiów dok-
toranckich. Imiona i  nazwiska laureatów 
prezentujemy w  ramce. Z  ramienia Fun-
dacji obecny na  uroczystości był Stefan 
Rachwalski prezes Fundacji Wspierania 
Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Stypendium Wspierania Edukacji 
Młodzieży Wiejskiej może być przyzna-
wane studentom studiów stacjonarnych 

uczelni państwowych i  niepaństwowych, 
pochodzących ze  środowisk wiejskich 
i  małomiasteczkowych, których śred-
nia wynosi minimum 4,4 za ostatni rok 
akademicki. Kierunek studiów kandy-
data ubiegającego się o  stypendium musi 
być związany z  problemami rozwoju wsi. 
Stypendium przyznawane jest na  okres 
9 miesięcy, a  jego wysokość w  zależno-
ści od  średniej ocen wynosi od  400 zł 
do 500 zł miesięcznie. 

W  okresie 15 lat swojej działalno-
ści Fundacja Pokusów przyznała wraz 
z  Fundacją Wspierania Edukacji Mło-
dzieży Wiejskiej 478 rocznych stypen-
diów naukowych. W  gronie 49 uczelni 
z Polski i zagranicy Uniwersytet Rolniczy 
w  Krakowie otrzymał 113 stypendiów, 
co  gwarantuje mu pierwsze miejsce 
w zestawieniu. 

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

Stypendia Fundacji Wpierania Edukacji 
młodzieży Wiejskiej wręczone
Kraków, 6 grudnia 2013 r.

Tegoroczni laureaci stypendiów Fundacji 
Wspierania Edukacji młodzieży Wiejskiej:
Justyna Barczyk – III rok Wydział 

Rolniczo-Ekonomiczny 

Weronika Broda – IV rok Wydział Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

Agnieszka Głowacka – IV rok Wydział 

Inżynierii Środowiska i Geodezji 

małgorzata Kochanowska – III rok Wy-

dział Hodowli i Biologii Zwierząt 

Anna maćkowska – IV rok Wydział Inżynie-

rii Środowiska i Geodezji 

Anna Rachwał – I rok studia doktoranckie 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

Kinga Szala – II rok, II stopień Wydział 

Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Joanna Szarek – III rok Wydział 

Rolniczo-Ekonomiczny 

Damian Wzorek – IV rok Wydział Inżynierii 

Środowiska i Geodezji 

Katarzyna Żak – IV rok Jednostka Między-

wydziałowa – Architektura Krajobrazu 

Wręczenie stypendiów Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów oraz Fundacji Wpierania 
Edukacji Młodzieży Wiejskiej

W uroczystości uczestniczył Stefan Rachwal-
ski prezes Fundacji Wspierania Edukacji 
Młodzieży Wiejskiej
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W  sali posiedzeń Rady Wydziału Ogrod-
niczego, już po raz trzeci spotkali się człon-
kowie Konwentu Uniwersytetu Rolnicze-
go w  Krakowie. Po  powitaniu zebranych  
JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady poprosił prof. dr. hab. inż. Floriana 
Gambusia – Prorektora ds. Organizacji 
Uczelni i Współpracy z Gospodarką o od-
czytanie aktów nadania Medalu Sześćdzie-
sięciolecia Uniwersytetu Rolniczego dwóm 
członkom Konwentu Januszowi Związko-
wi – głównemu lekarzowi weterynarii oraz 
Stanisławowi Dąbrowie – członkowi Za-
rządu Województwa Śląskiego. Aktu wrę-
czenia dokonał JM Rektor. Po tej uroczystej 
części przekazał on prowadzenie obrad Woj-
ciechowi Kozakowi – wicemarszałkowi 
województwa małopolskiego.

Część merytoryczna zebrania ogni-
skowała się wokół zagadnień związanych 
z  dydaktyką oraz analizą skutków kształ-
cenia. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. 
inż. Stanisław Mazur – dziekan Wydziału 
Ogrodniczego – gospodarz budynku, któ-
ry przedstawił charakterystykę kierowanej 
przez siebie jednostki. Podkreślił on, że atu-
tami Wydziału są  kompetentni wykładow-
cy oraz doskonałe zaplecze laboratoryjno-
-badawcze, które umożliwia prowadzenie 
badań na światowym poziomie, co znajduje 
potwierdzenie w rosnącej liczbie punktowa-
nych publikacji. 

W  dalszej części dwukrotnie wystę-
pował dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich, który przedstawił prezentacje 
dotyczące wymagań w zakresie prowadzenia 
kierunków studiów oraz strategię rozwoju 
kształcenia. Dokonał on  również analizy 

III posiedzenie Konwentu 
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 17 grudnia 2013 r.

mocnych i słabych punków Uczelni oraz za-
prezentował proponowane rozwiązania naj-
ważniejszych problemów, jakie stoją przed 
Uniwersytetem w przyszłości.

Uzupełnienie tych wystąpień stanowi-
ła prezentacja dr. hab. inż. Jerzego Skrzy-
szewskiego – pełnomocnika rektora ds. 
jakości kształcenia. Starał się on  przedsta-
wić mechanizmy mogące pomóc władzom 
Uczelni odpowiedzieć na pytania: jak uczyć 
i czego uczyć studentów, aby po studiach mo-
gli szybko podjąć pracę? 

W tym spotkaniu uczestniczyli również 
studenci z  URSS. W  ich imieniu wystąpił 
Marcin Orzeł, który przedstawił ocenę 
Uczelni, dokonaną przez studentów. Podkre-
ślił, że atutem Uniwersytetu są bardzo atrak-
cyjne stypendia naukowe, prawie najwyższe 
w  Krakowie, jednoczenie podkreślił, że  ist-
nieje konieczność nawiązania szerszej współ-
pracy z firmami w ramach praktyk i staży.

Po  zakończeniu wystąpień odbyła się 
dyskusja, którą zdominował temat współ-
pracy z gospodarką. W krótkiej wypowiedzi 
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija podkre-
ślił, że należy dążyć do usystematyzowania 
kierunków współpracy z  praktyką. Zapro-
ponował również, aby Komisja ds. Współ-
pracy z Gospodarką spotykała się dwie go-
dziny przed każdym plenarnym zebraniem 
Konwentu, by w  tym czasie móc wypraco-
wać wnioski, rekomendowane następnie 
na forum. W podobnym tonie wypowiadali 
się także Zbigniew Klimowicz i  Antoni 
Rączka. Również Janusz Związek pod-
kreślił, że  istnieje konieczność współpracy, 
lecz jej warunkiem jest posiadanie przez 
studentów i  absolwentów gruntownej wie-
dzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. 

Nawiązując do  tematyki staży Wojciech 
Kozak zaproponował, aby studenci podjęli 
współpracę z  powiatowymi urzędami pra-
cy, które mogą zabezpieczyć środki finanso-
we na  ich organizację. Zadeklarował także 
swoją pomoc w tej materii. 

Podsumowując zebranie JM Rek-
tor prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady jeszcze raz zadeklarował gotowość 
do współpracy i wyjaśnił, z czego wynikają 
najczęstsze trudności w  relacjach nauka-
-praktyka. Podziękował zebranym za przy-
bycie i liczne cenne uwagi i zaprosił na ko-
lejne posiedzenie Konwentu.

Z  racji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia JM Rektor oraz wicemarsza-
łek złożyli zebranym życzenia świąteczne 
i noworoczne. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski 

Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Floriana 
Gambusia – Prorektora ds. Organizacji 
Uczelni i Współpracy z Gospodarką
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Pani Profesor, kierowana przez Panią Kate-
dra jest znana z interdyscyplinarności oraz 
intensywnej współpracy z  jednostkami 
zewnętrznymi. Zacznijmy może od współ-
pracy – czy warto i czy jest to łatwe?
Mam wrażenie, że  dawno już minęły czasy, 
gdy wystarczyło mieć etat na  uczelni i  wy-
godnie wydawać łatwe, publiczne pieniądze, 
płynące szerokim strumieniem z  instytucji 
centralnych, od Dziekana czy Rektora. Żyje-
my w czasach, kiedy tych pieniędzy jest coraz 
mniej, a być może wkrótce i one znikną. Dla-
tego od kilku już lat postawiłam na intensyw-
ną współpracę z różnymi instytucjami krajo-
wymi i zagranicznymi, co miało na celu m.in. 
przygotowanie mojej jednostki na  umie-
jętność funkcjonowania w  warunkach nie-
uchronnej komercjalizacji działalności ba-
dawczo-wdrożeniowej. W  ciągu ostatnich 
pięciu lat zrealizowaliśmy w  katedrze 8  pro-
jektów, w tym 7 międzynarodowych, o  łącz-
nym budżecie ok. 2,2 mln złotych, co  daje 

ok. 400 tys. zł rocznie. Ponadto pracownicy 
katedry uczestniczyli jako wykonawcy w wie-
lu grantach zewnętrznych. Ale współpraca 
to  nie tylko środki na badania – to  przede 
wszystkim aktualna wiedza przekładająca się 
na badania i nowoczesną dydaktykę.

Znakomitym przykładem jest zrealizo-
wany przez Pani Katedrę projekt VITAL 
LANDSCAPES, dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że  jest to projekt 
interdyscyplinarny, obejmujący szerokie ana-
lizy oraz intensywną współpracę z  różnymi 
instytucjami. Innowacyjność projektu leży 
w  połączeniu zaawansowanych wizualizacji 
3D z partycypacją lokalnej społeczności i de-
cydentów na rzecz budowania wspólnej kon-
cepcji ochrony i  kształtowania krajobrazów 
kulturowych. Jest to  obecnie ważny trend 
europejski, w ramach którego łączone są me-
tody angażowania społeczności na poziomie 
lokalnym i subregionalnym w procesy rozwo-
jowe na  obszarach wiejskich zgodnie z  zasa-
dami AGENDY 21. Z praktycznego punktu 
widzenia aspekt partycypacji społecznej jest 
coraz istotniejszy dla umożliwienia realizacji 
wszelkich zamierzeń inwestycyjnych czy roz-
wojowych w przestrzeni – od komunalnych 
inwestycji infrastrukturalnych po  miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego 
i ponadlokalne zamierzenia inwestycyjne.
Natomiast jak chodzi o  cały projekt VITAL 
LANDSCAPES, to  jego ważnym celem jest 
promocja zrównoważonego rozwoju krajobra-
zów kulturowych Europy Centralnej za pomo-
cą tworzonych wspólnie modelowych, inno-
wacyjnych metod zintegrowanego zarządzania 

krajobrazem z partnerami z Austrii, Niemiec, 
Słowenii, Czech i Słowacji. W ramach projektu 
powstał też dla telewizji TVN film dokumen-
talny, wykonano prace nad przykładowym 
planem rozwoju krajobrazu, stworzono sieci 
informacyjne oraz innowacyjne uniwersytec-
kie programy nauczania. Poza tym w Katedrze 
realizowane są  lub były jeszcze inne projekty 
o  szerokim spektrum tematycznym charakte-
ryzującym interdyscyplinarność. 

Interdyscyplinarność działalności Ka-
tedry wyraża się również w  instytucjach, 
z którymi Państwo współpracujecie.
Zdecydowanie stawiamy na  współpracę 
z  szerokim wachlarzem instytucji. Przykła-
dem tego mogą być dwie ostatnie wizyty 
zagraniczne. W  lipcu bieżącego roku gości-
liśmy ministra rolnictwa, leśnictwa, ochrony 
przyrody i  środowiska Turyngii, z  którym 
dokonaliśmy konkretnych ustaleń odnośnie 
współpracy z  podległymi ministerstwu in-
stytucjami specjalistycznymi, takimi jak np. 
Urzędy ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Natomiast w maju bieżącego roku podejmo-
waliśmy delegację Zurychskiego Stowarzy-
szenia Badań nad Planowaniem, Architektu-
rą i Komunikacją pod przewodnictwem doc. 
Rolfa Singera – prezydenta tego stowarzy-
szenia i docenta ETH Zürich. Tematem tych 
rozmów były przygotowania do kolejnego du-
żego projektu w ramach programu Horizon 
2020 (kontynuacja 7. Programu Ramowego 
w  zakresie badań i  rozwoju technologicz-
nego). Ale ważna jest dla mnie również ak-
tywna współpraca z  samorządami. Katedra 
Geodezji Rolnej, Katastru i  Fotogrametrii 

W ciągu ostatnich pięciu lat realizowaliśmy w Katedrze 
8 projektów ze środków zewnętrznych o łącznym budżecie 
ok. 2,2 mln złotych, co daje ok. 400 tys. zł rocznie 

– mówi prof. dr hab. inż. Urszula litwin – kierownik Katedry Geodezji Rolnej, 
Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
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w  wyniku nawiązania współpracy z  Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Ma-
łopolskiego opracowała założenia do  pro-
gramu strategicznego „Obszary Wiejskie” 
w  opracowywanej Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Małopolskiego MAŁOPOLSKA 
2020. Intensywnie współpracujemy również 
z  gminami, a  szczególnie cieszy mnie przy 
tym łączenie tej działalności z procesem dy-
daktycznym, gdyż we współpracę tę włączam 
od kilku lat swoich studentów.

Czyli można powiedzieć, że  stanowi 
to swoisty transfer aktualnej wiedzy prze-
kazywanej w procesie dydaktycznym. Czy 
dużo było takich projektów?
Ze  studentami pracuję w  terenie nad kon-
kretnymi projektami dla gmin od  blisko 
dekady. W  tym czasie wykonaliśmy liczne 
koncepcje zagospodarowania przestrzenne-
go w  formie wizualizacji 2D i  3D dla wie-
lu gmin południowej Polski. Przykładem 
mogą być opracowania dla dolnośląskiego 
miasta Lubin, dla małopolskich gmin Jo-
dłownik, Klucze, Miechów i  Wiśniowa czy 
dla podkarpackiej gminy Horyniec-Zdrój. 
Studenci wykonują w terenie wszystkie prace 

projektowe – począwszy od stworzenia pod-
kładów mapowych aż  po  zaawansowane 
technologicznie wizualizacje komputerowe 
łącznie z kosztorysami inwestorskimi. Dzię-
ki tym projektom zdobywają wiedzę prak-
tyczną, a  gminy konkretne opracowania. 
Działania te przyczyniają się do budowania 
renomy naszego Uniwersytetu wśród samo-
rządów, co pozwala nam z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość.

Przejdźmy do  działalności naukowej. Ja-
kie wyzwania stoją dziś przed naukami zaj-
mującymi się przestrzenią i krajobrazem?
Obserwowany obecnie na świecie wzmożony 
rozwój cywilizacyjny, wymusza konieczność 
prowadzenia badań i  analiz w  celu budowy 
racjonalnych strategii gospodarowania prze-
strzenią i  krajobrazem. Dotyczy to  głównie 
obiektów umieszczonych w  przestrzeni geo-
dezyjnej i  urbanistycznej, a  także procesów, 
których związki z  przestrzenią mogą być 
rejestrowane pośrednio. Ocena i  interpre-
tacja przestrzeni i  krajobrazu związana jest 
nierozłącznie z  metodami ujmującymi dane 
zagadnienie w  sposób wieloaspektowy. Na-
leżą do  nich metody odkrywania wiedzy 

w  bazach danych (knowledge discovery in 
databases), znane też pod nazwą eksploracji 
danych (data mining) oraz metoda hierarchii 
analitycznej (AHP – The Analytic Hierarchy 
Process). Metody te zaczynają nabierać coraz 
większego znaczenia w  badaniach prowa-
dzących do  oceny „cenności” przestrzeni 
i krajobrazu. Na szczególną uwagę zasługuje 
tu  zastosowanie drzew decyzyjnych w  od-
niesieniu do analiz związanych z wartościo-
waniem przestrzeni i  krajobrazu. Analizy 
wykonane za ich pomocą charakteryzują się 
dużą dokładnością, a same algorytmy są pro-
ste w  użyciu, ze  względu na  łatwość kodo-
wania danych oraz przejrzystość wyników. 
Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, 
że metoda AHP daje możliwość łączenia ilo-
ściowych i  jakościowych czynników w  pro-
cesie rozwiązywania wielokryterialnych pro-
blemów. Dzięki temu uzyskuje się optymalne 
rozwiązania, pozwalające na  ocenę skutków 
przewidywanych zmian w środowisku lub in-
gerencji w środowisko naturalne, na przykład 
przez procesy urbanizacyjne.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski



Panie Profesorze, od  wielu lat interesu-
je się Pan problemami rozwoju obsza-
rów wiejskich w  Polsce, ze  szczególnym 
uwzględnieniem Małopolski. Co,  Pana 
zdaniem, powinniśmy uczynić, ażeby te-
reny te lepiej funkcjonowały?
Obszary wiejskie stoją w  Małopolsce – po-
dobnie jak w  Turyngii – przed poważnymi 
wyzwaniami. Mamy podobne uwarunko-
wania zewnętrzne rozwoju i  dlatego ścisłe 
stosunki partnerskie pomiędzy Małopolską 
i Turyngią leżą w obopólnym interesie. Ob-
szary wiejskie muszą stawić czoła między-
narodowej konkurencji, która w  wyniku 
globalizacji rynków, koncentracji i  racjona-
lizacji procesów w  gospodarce oraz handlu 
w coraz większym stopniu decyduje o ekono-
micznej, ale także i codziennej stronie życia 
na  tych obszarach. Równolegle produkcja 
przemysłowa i rynki finansowe koncentrują 
się na  obszarach miejskich. Dlatego ważne 
jest zrównoważone kształtowanie stosun-
ków miasto-wieś, opartych na  założeniu, 
że  obszary wiejskie muszą podążać nieza-
leżną ścieżką rozwoju względem metropolii. 
Obszary wiejskie nie są jednak „dodatkiem” 
do  miast, traktowanym jako składowisko 
odpadów czy wielki „park rekreacyjny”, lecz 
istotnym obszarem rozwoju z  wieloma po-
tencjałami, które należy wykorzystać oraz 
przede wszystkim wspierać. Moim zdaniem 
Małopolska podąża właśnie tą drogą.
Zmiany klimatyczne charakteryzują się 
coraz większymi ekstremami i  dotyka-
ją obszary wiejskie. Będziemy musieli się 
przygotować również i  na  to  wyzwanie. 

Ochrona przeciwpowodziowa czy reten-
cjonowanie wody w  przestrzeni wiejskiej 
zyskają w przyszłości jeszcze większe zna-
czenie. Jednakże najtrudniejszym wyzwa-
niem są procesy demograficzne. Przyszłość 
obszarów wiejskich wiązała się będzie 
niestety z  odczuwalnym spadkiem liczby 
ludności. Już dziś odczuwamy ten problem 
w Turyngii – z wszystkimi tego negatyw-
nymi konsekwencjami. Dlatego aktywnie 
przeciwdziałamy temu za pomocą instru-
mentów rozwoju obszarów wiejskich, tak 
ażeby zatrzymać na  obszarach wiejskich 
młodych, dobrze wykształconych ludzi 
i  dać im tam możliwość trwałego zatrud-
nienia oraz rozwoju. Ważną podstawą tego 
działania jest podniesienie warunków ży-
cia i pracy, dobra infrastruktura oraz kon-
kurencyjna gospodarka – w tym rolnictwo 
i jego otoczenie. Instrumenty rozwoju ob-
szarów wiejskich obejmują szerokie spek-
trum działań, w  tym wsparcie rolnictwa 
i  leśnictwa, ochronę i  kształtowanie śro-
dowiska, wsparcie przedsiębiorczości 
i  innowacyjności oraz działania w  sferze 
socjalnej i  kulturalnej. W  Turyngii sto-
sujemy zasadę Zintegrowanego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, obejmującą:
•	 program odnowy i  rozwoju wsi, od-

powiedzialny za przyjazne mieszkań-
com ukształtowanie ich najbliższego 
otoczenia,

•	 kompleksowe scalenia gruntów, mają-
ce na  celu przygotowanie terenów dla 
różnych celów, minimalizację kon-
fliktów względem użytkowania ziemi 

oraz budowę infrastruktury rolniczej 
i turystycznej,

•	 realizację inwestycji z  zakresu zrówno-
ważonego gospodarowania zasobami 
wodnymi obszarów wiejskich, obejmu-
jącego działania przeciwpowodziowe 
oraz magazynowanie wody za pomocą 
sieci zbiorników małej retencji i  urzą-
dzeń melioracyjnych,

•	 prowadzenie szeregu inwestycji prośro-
dowiskowych, obejmujących ochronę 
krajobrazu, tworzenie biotopów oraz 
rewitalizację tzw. „nieużytków poin-
westycyjnych”, celem ich przeznaczenia 
pod nowe funkcje,

•	 program LEADER mający na celu głów-
nie aktywizację mieszkańców obszarów 
wiejskich w ramach szeregu innowacyj-
nych projektów prorozwojowych.

Przyszłość obszarów wiejskich będzie się 
wiązała z odczuwalnym spadkiem liczby ludności 
– rozmowa z Prof. dr.-Ing. Karlem-Friedrichem Thöne – dyrektorem Wydziału Obszarów 
Wiejskich i leśnictwa w ministerstwie Rolnictwa, leśnictwa, Ochrony Przyrody 
i środowiska Turyngii, prezesem Niemieckiego związku Geodezji i zarządzania Terenami
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Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne



W ostatnim okresie Turyngia i Małopol-
ska zrealizowały wspólny projekt z zakre-
su rozwoju obszarów wiejskich. Jakie były 
jego założenia?
Turyngia i  Małopolska współpracują 
od  1997 roku w  ramach oficjalnego po-
rozumienia o  współpracy. W  jego ramach 
zrealizowano w  latach 2011-2012 projekt 
Doskonalenie działań administracji regio-
nalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów 
w  Małopolsce. Celem projektu było stwo-
rzenie modelowych rozwiązań dotyczą-
cych skuteczności działań z  zakresu roz-
woju obszarów wiejskich w  Małopolsce. 
Centralnym elementem zaś było opraco-
wanie Zintegrowanego Plan Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (ZPROW) dla przygoto-
wania postępowania urządzeniowo-rolnego 
wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyj-
nych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej oraz przedsięwzięć w zakresie 
rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza 
i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno).

Celem projektu było również przy-
gotowanie zintegrowanego postępowania 
scaleniowego w Niecieczy i Czyżowie jako 
przykładu – pilotażu dla innych postę-
powań tego typu w  Małopolsce i  Polsce. 
Dotychczasowe postępowania scalenio-
we w  Polsce ograniczały się do  poprawy 
stosunków własnościowych gospodarstw 
rolnych. Ażeby realizacja tych projek-
tów umożliwiała równoległą realizację 
szeregu inwestycji na  rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich, konieczne są  nowe roz-
wiązania prawne i  organizacyjne usank-
cjonowane odpowiednimi przepisami. 
Według naszych doświadczeń z  Turyngii 
tajemnicą sukcesu było połączenie dzia-
łań infrastrukturalnych z  poprawą struk-
tury gospodarstw i  krajobrazu oraz włą-
czenie szeregu inwestycji pozarolniczych 
– ze  szczególnym naciskiem na  odnowę 
centrów wsi. Wypracowanie nowych roz-
wiązań na  bazie tego projektu, może być 
ważne dla stworzenia trwałej perspektywy 
stabilizacji i  rozwoju dla szerokich spo-
łeczności wiejskich nie tylko w  Małopol-
sce, ale także w całej Polsce.

W  dniach 14-16 lipca 2013 roku towa-
rzyszył Pan Ministrowi Rolnictwa, Le-
śnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody 
Turyngii podczas wizyty w  Małopolsce. 
Jakie były cele tej wizyty?
Pan minister Jürgen Reinholz przyjechał 
w  lipcu 2013 roku do  Małopolski, na  za-
proszenie dr. Stanisława Sorysa – członka 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego, 
w celu zapoznania się na miejscu z wynika-
mi dotychczasowej współpracy pomiędzy 
odpowiednimi organami administracji 
z  obydwu regionów oraz szczegółowego 
omówienia dalszej współpracy.

Istotnym celem tej wizyty była oce-
na wyników dotychczasowej współpracy 
w ramach wspomnianego projektu. Opra-
cowany wspólnie modelowy Zintegrowa-
ny Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ZPROW) generuje potencjalnie szerokie 
możliwości wzmocnienia i  rozwoju Nie-
cieczy i Czyżowa, możliwe do osiągnięcia 
w  przypadku ewentualnego wdrożenia 
tego projektu. Dlatego ZPROW wyma-
ga teraz wspólnej realizacji. Stąd waż-
nym punktem rozmów była kontynuacja 
i pogłębienie dotychczasowej współpracy 
na  bazie tego projektu pomiędzy zaan-
gażowanymi instytucjami obydwu re-
gionów oraz rozszerzenie tej współpracy 
o innych partnerów.

W  ramach rozmów uzgodniono rów-
nież, że dalsza współpraca poszerzona będzie 
o  inne dziedziny zintegrowanego rozwoju 
obszarów wiejskich, jak np. LEADER. Cho-
dzi o wymianę metod i projektów dla aktywa-
cji zaangażowania społecznego w  gminach 
wiejskich i  miejsko-wiejskich. Biorąc pod 
uwagę wyzwania zmian demograficznych 
i  społecznych, konieczność wzmocnienia 
zaangażowania obywatelskiego i  inicjatyw 
lokalnych oraz regionalnych na  obszarach 
wiejskich jest szczególnie ważne.

W  ramach wizyty w  Małopolsce mi-
nister Reinholz spotkał się też z konsulem 
generalnym Republiki Federalnej Niemiec 
dr. Wernerem Köhlerem oraz odwiedził 
Ośrodek Hodowli Żubrów znajdujący się 
na terenie Puszczy Niepołomickiej.

Podczas pobytu w Małopolsce odwiedził Pan 
wspólnie z  ministrem naszą Uczelnię. Czy 
widzi Pan potencjalne obszary współpracy?
Obecnie trwają w  Ministerstwie Rolnictwa, 
Leśnictwa, Środowiska i  Ochrony Przyro-
dy Turyngii dyskusje pomiędzy Wydziałem  
ds. Obszarów Wiejskich i Leśnictwa oraz Wy-
działem ds. Rolnictwa, mające na celu określe-
nie możliwych pól współpracy z  instytucjami 
naukowymi. Wpisywać by się w  to  mogła 
współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rolni-
czym w Krakowie, a podległymi Ministerstwu 
instytucjami specjalistycznymi, takimi jak np. 
Państwowy Turyngski Instytut Rolnictwa.

Jako ważne pole współpracy widzę 
udział naukowców Uniwersytetu w  tworze-
niu nowych metod i strategii zintegrowanego 
rozwoju obszarów wiejskich, co mogło by być 
pewną kontynuacją i pogłębieniem współpra-
cy przy opisanym wcześniej projekcie Mało-
polska-Turyngia. Również wymiana naukow-
ców, studentów i  ekspertów jest korzystnym 
sposobem pogłębienia przyjaznych stosun-
ków i wzajemnego podnoszenia kwalifikacji.

W jakiej mierze Ministerstwo Rolnictwa 
Turyngii może skorzystać na współpracy 
z naszym Uniwersytetem?
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środo-
wiska i  Ochrony Przyrody Turyngii czuje się 
bardzo zaszczycone, że  Uniwersytet Rolniczy 
w  Krakowie, chce pogłębić dotychczasową 
współpracę. Jak już wspomniałem, problemy 
i  wyzwania, przed którymi stoją obszary wiej-
skie w  Małopolsce i  Turyngii są  podobne. Je-
steśmy więc zainteresowani doświadczeniami 
Małopolski w radzeniu sobie z tymi problemami 
oraz metodami i  strategiami zainicjowanymi dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Przy okazji wizyty ministra uzgodnili-
śmy również, aby wspólnie zaprezentować 
wyniki naszej dotychczasowej współpracy 
organom unijnym w Brukseli, a tym samym 
promować kontynuację takich udanych mo-
deli współpracy w Europie Regionów.

Opracowanie: Beate Kunnen 
– Kierownik Referatu Polityki Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w Wydziale Obszarów 
Wiejskich i Leśnictwa, TMLFUN
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Witając zebranych w  Sali Obrad Urzędu 
Miasta i  Gminy Skawina, przedstawicieli 
gmin, izb gospodarczych i  Uniwersytetu 
Rolniczego, Stanisław Żak I zastępca bur-
mistrza gminy Skawina, podkreślił, że  za-
inicjowanie i sformalizowanie tej współpra-
cy należy uznawać za znaczący sukces, gdyż 
w  skali kraju realizowanych jest niewiele 
podobnych inicjatyw. Celem tego przedsię-
wzięcia będzie budowanie mechanizmów 
współpracy w  zakresie wspólnego rozpo-
znawania i  rozwiązywanych problemów 
występujących na obszarze funkcjonalnym 
„Blisko Krakowa”. 

Partnerstwo w  projekcie tworzy 
11 podmiotów: Gmina Skawina (wniosko-
dawca) oraz Gmina Czernichów, Gmina 
Liszki, Gmina Mogilany, Gmina Świątni-
ki Górne, Powiat Krakowski, organizacje 
pozarządowe i  organizacje przedsiębior-
ców: Lokalna Grupa Działania „Blisko 
Krakowa”, Galicyjska Izba Gospodarcza, 
Podkrakowska Izba Gospodarcza, a  także 
instytucja naukowa – Uniwersytet Rolni-
czy w  Krakowie. Rolą Uniwersytetu w  ra-
mach tego porozumienia będzie wystę-
powanie w  roli eksperta merytorycznego. 

W  przyszłości Uczelnia wytypuje przed-
stawicieli do  Grupy Sterującej i  Rady 
Partnerstwa.

– To skomplikowany projekt, gdyż uczest-
niczy w nim wielu partnerów i wiele działów 
będzie się zazębiać – powiedział Tomasz 
Ożóg – pełnomocnik burmistrza Skawiny 
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 
– Konieczna jest, zatem wola i  umiejętność 
współpracy między uczestnikami na  najwyż-
szym decyzyjnym poziomie. W przypadku na-
szych czterech gmin tę  współpracę mamy już 
przetestowaną, w  ramach LGD. Nie należy 
ukrywać, że gdyby nie ten podmiot, ten projekt 
nie byłby realizowany. Projekt musi osiągnąć 
wszystkie cele a  nie jedynie opracowanie do-
kumentacji, to wymaga dużego zaangażowa-
nia, lecz jestem pewien, że  sprostamy temu 
zadaniu – podkreślił na koniec wystąpienia. 
W  podobnym tonie wypowiedział się rów-
nież Stanisław Żak.

Również JM Rektor UR profesor 
Włodzimierz Sady podkreślił: – Mogę 
pogratulować tej inicjatywy. Współpraca 

w  ramach LGD trwająca już blisko pięć lat 
pokazuje, że  jesteście grupą ludzi potrafiącą 
wspólnie działać. Cieszę się, że  nasz Uni-
wersytet będzie mógł wspierać tę  inicjatywę. 
To działanie wpisuje się w ważną przestrzeń, 
którą my określamy mianem, współpracy na-
uki z gospodarką. 

Na  zakończenie spotkania uczestnicy 
podpisali stosowne dokumenty.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Nazwa projektu: Razem Blisko Krakowa 

– zintegrowany rozwój podkrakowskiego 

obszaru funkcjonalnego w ramach Mecha-

nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014

Termin realizacji projektu: 

styczeń 2014 – grudzień 2015.

Wartość projektu: 2.632.300 zł.

Dofinansowanie: 2.237.455 zł.

Wkład własny partnerów: 394.845 zł 

łącznie (w projekcie finansowo partycypują 

tylko Gminy i powiat).

Podpisanie projektu „Razem blisko Krakowa – zintegrowany 
rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”

Skawina, 4 grudnia 2013 r.

Uczestnicy spotkania

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady w trakcie podpisywania porozumienia
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W  czasie wyjazdowego przedsenatowego 
spotkania, które odbywało się w  siedzibie 
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w  Kry-
nicy-Zdroju, kolegium dziekańskie, pro-
rektorzy oraz JM Rektor, udali się w  pobli-
że wyciągu na  Jaworzynie Krynickiej, aby 
otworzyć nowoczesny kompleks budynków 
usługowo-gastronomicznych, który jest wła-
snością Uniwersytetu Rolniczego. Krynica 
przywitała gości piękną aurą i blisko 10-cen-
tymetrową warstwą świeżego śniegu.

KOmPlEKS USłUGOWO-GASTRONOmICzNy

Ma on powierzchnię blisko 1000 mkw. i co na-
leży podkreślić, został wybudowany w  ciągu 
jednego sezonu letniego. Było to  konieczne, 
gdyż na  tym terenie, należącym do  Uczelni, 
jeszcze w  zeszłym sezonie zimowym rozsta-
wione były budki usługowe. Prace obejmowały 
również przełożenie kabli energetycznych, rur 

siermiężnie wyglądających już budek, spotkał 
się ze  zrozumieniem ówczesnego rektora prof. 
Janusza Żmiji oraz Senatu Uczelni, który wy-
raził zgodę na zaciągniecie kredytu. Konieczne 
plany i pozwolenia mieliśmy gotowe już w maju 
ubiegłego roku, lecz to było za późno, gdyż ozna-
czało stratę sezonu – wspomina mgr inż. Józef 
Bogacz dyrektor LZD. 

Kompleks składa się z  12 lokali prze-
znaczonych pod prowadzenie działalności 
gospodarczej i 2 zewnętrznych sanitariatów. 
O  doskonałej lokalizacji i  wysokim stan-
dardzie budynku, najlepiej świadczy fakt, 
że w czasie przetargu na miejsce przedsiębior-
cy długo licytowali każdy metr kwadratowy. 

– Bardzo się cieszę, że praca tak wielu osób 
przyniosła tak wspaniały efekt – powiedział 
w  czasie otwarcia JM Rektor prof. Wło-
dzimierz Sady. – Gdy był ogłoszony konkurs 
na  nazwę tego kompleksu wysłałem swoją 
propozycję, nie jako Rektor, lecz jako pracow-
nik, aby nazwać go „U  Bogacza”. Propozycja 

Otwarcie kompleksu „U leśników”
Krynia-Zdrój, 6 grudnia 2013 r.

wodnych i  kanalizacyjnych oraz plantowa-
nie terenu, gdyż na  części działki był głęboki 
parów. – Pomysł zbudowania nowoczesne-
go kompleksu budynków na  miejscu tych dość 

Uroczyste “przerąbanie wstęgi”. Na  pierwszym planie od  lewej: prof. dr hab. Teresa Fortuna 
– dziekan WTŻ, mgr inż. Józef Bogacz – kierownik LZD, JM Rektor UR prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady

Mgr inż. Józef Bogacz prezentuje zebranym plan trasy do narciarstwa biegowego „U Lesników”
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nie spotkała się jednak z  uznaniem, widać, 
musimy jeszcze zaczekać – zakończył żarto-
bliwie Rektor. Skierował również imienne 
podziękowania na ręce mgr. Tomasza Szan-
sera – kanclerza UR, mgr. Jana Przeniosło – 
kwestora UR oraz mgr. inż. Józefa Bogacza 
– dyrektora LZD.

TRASA BIEGOWA

Przed otwarciem lokali, władze udały się 
na  miejsce, gdzie będzie miała początek 

trasa do  biegów narciarskich. W  skład 
tego kompleksu wchodzą dwie pętle: 
pierwsza o długości 2,5 km i druga o dłu-
gości 5 km. Przy czym jak podkreśla 
dyrektor LZD, przy oznakowaniu z  tej 
mniejszej wytyczony został kilkusetme-
trowy odcinek dla osób początkujących. 
Natomiast z  tej dłuższej na  szczególnie 
trudnym odcinku oznaczono odcinek 
„ekstremalny”. Taka konfiguracja umoż-
liwia zarówno rozgrywanie zawodów, 
jak i  rekreacyjne uprawienie sportów 

biegowych. Trasa położona jest na terenie 
należącym do  Uniwersytetu. – Pomysł 
na  utworzenie trasy pojawił się stosunko-
wo dawno – podkreśla dyrektor Bogacz. 
– Przyznam, że  przez pewien czas waha-
łem się, czy warto inwestować w  to  przed-
sięwzięcie, tym bardziej, że  nie mogliśmy 
liczyć na  własne doświadczenia czy nawet 
sprzęt do ubijania tras – wspomina.

W  ramach prac przygotowawczych 
wyremontowano most, zaburzono starą 
bacówkę, zlikwidowano niedziałające linie 
elektryczne. Będą przygotowane dwa ślady 
do stylu klasycznego i pas na „łyżwę”.

„U lEśNIKóW”

Wszystkim przypadła do gustu nazwa zarów-
no kompleksu budynków jak i trasy biegowej. 
Nawiązuje ona do znanej Kryniczanom mar-
ki, jaką jest Leśny Zakład Doświadczalny, zaś 
dla gości jest podkreśleniem, że  znajdują się 
na terenie Uniwersytetu Rolniczego.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania w Krynicy-Zdroju

Krynica powitała gości śniegiem i lekkim mrozem
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Projekt ten finansowany jest ze  środków 
Unii Europejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IV „Szkolnictwo wyższe i  nauka”, Działa-
nie 4.3. „Wzmocnienie potencjału dydak-
tycznego uczelni w  obszarach kluczowych 
w kontekście celów Strategii Europa 2020” 
oraz budżetu Państwa.

Jego głównym celem jest wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego Uniwersytetu 
Rolniczego i dostosowanie oferty edukacyj-
nej Uczelni do potrzeb rynku pracy w obsza-
rach kluczowych w  kontekście realizacji SE 
2020 do 31 grudnia 2014 r.

W  ramach projektu dla osób z  wy-
kształceniem wyższym uruchomio-
no w  Uczelni w  październiku 2013 r. 
osiem bezpłatnych kierunków Studiów 
Podyplomowych:

1. Systemy jakości biopaliw (2 edycje),
2. Technologie energetycznego wykorzy-

stania roślin (2 edycje),
3. Technologie w  ochronie środowiska 

i retardacja jego zasobów,
4. Zarządzanie jakością i  bezpieczeń-

stwem w przemyśle spożywczym,
5. Technologie integrowanej produkcji 

roślinnej w  zrównoważonym rozwoju 
rolnictwa,

6. Nowoczesne technologie ekologicznej 
uprawy ziół a  jakość i  wykorzystanie 
surowca,

7. Nowe trendy w ocenie jakości i bezpie-
czeństwa żywności przetworzonej,

8. „Agroecology” – studia w  języku 
angielskim.
W  marcu 2014 r. rozpocznie się dru-

ga edycja studiów na  kierunkach Systemy 

jakości biopaliw oraz Technologie energe-
tycznego wykorzystania roślin. 

W  drugim semestrze studiów pla-
nowane jest prowadzenie zajęć nie tylko 
w  formie stacjonarnej, ale również z  wy-
korzystaniem platformy e-learningowo-
-edukacyjnej. Studenci SP będą również 
korzystać obowiązkowo z zajęć z przedsię-
biorczości prowadzonych przez praktyków 
biznesu, podczas których zdobędą wiedzę 
z zakresu prowadzenia działalności gospo-
darczej, prawa handlowego, zamówień pu-
blicznych, źródeł finansowania działalno-
ści etc. Łącznie na  wszystkich kierukach 
SP oraz we wszystkich edycjach weźmie 
udział ok. 310 słuchaczy.

W 2014 r. planuje się również w ramach 
projektu realizację programu podnoszenia 
kompetencji dydaktycznych dla Kadry Aka-
demickiej, w tym:
Warsztatów:
•	 Aktywizujące metody naucza-

nia z  wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych,

•	 Warsztaty specjalistyczne kształcące 
umiejętności pracy z grupą,

•	 Prowadzenie zajęć dydaktycznych 
w środowisku multikulturowym.

Zajęć podnoszących umiejętność znajomo-
ści języka angielskiego:
•	 Specjalistyczny kurs języka angielskiego 

(zajęcia w grupach),

•	 Indywidualne konsultacje z  języka an-
gielskiego dla pracowników dydaktycz-
nych 45+.
Najbardziej interesującą składową 

projektu jest realizacja w  roku 2014 pro-
gramu miesięcznych staży zagranicznych 
dla ok.  40  pracowników naukowych UR, 
mających na celu wymianę doświadczeń, za-
poznanie się z metodami wdrażania nowych 
metod dydaktycznych, uaktualnienie wie-
dzy, poznanie metod pracy różnych zespo-
łów dydaktycznych.

Opracowanie: 
mgr Alicja Kopińska-Majkut

Osoby zatrudnione w Centrum Transferu  
Technologii UR, odpowiedzialne 
za realizacje projektu:
Kierownik projektu: 

mgr Magdalena Pardyjak
Koordynator projektu: 

mgr Alicja Kopińska-majkut
Specjalista ds. sprawozdawczości 

finansowej: 

mgr Robert Malaca
Specjalista ds. monitoringu: 

mgr inż. lucyna Jaczewska
Specjalista ds. obsługi administracyjnej: 

mgr inż. marta ledwoń.

Projekt „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
Kraków, 6 grudnia 2013 r.
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W gminie Mściwojów (woj. dolnośląskie) 
odbyło się ważne seminarium poświęcone 
rozwojowi tej gminy, połączone z  podsu-
mowaniem międzynarodowego projektu 
Valorisation and Sustainable Development 
of Cultural Landscapes using Innovative 
Participation and isualisation Techniques 
– VITAL LANDSCAPES, wdrażanego 
w  ramach programu Unii Europejskiej 
CENTRAL EUROPE przez Uniwersy-
tet Rolniczy w  Krakowie w latach 2010-
2013. Wzięli w  nim udział przedstawi-
ciele władz województwa dolnośląskiego 
na  czele z  Włodzimierzem Chleboszem 
– członkiem Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego oraz Stanisławem Laskow-
skim – starostą powiatu jaworskiego. 
Na  czele delegacji Uniwersytetu Rolni-
czego stała prof. dr hab. Urszula Litwin 
– kierownik Katedry Geodezji Rolnej, 
Katastru i Fotogrametrii na Wydziale In-
żynierii Środowiska i Geodezji.

NOWATORSKIE mETOdy PRACy

Od  wielu lat wizytówką Katedry kiero-
wanej przez prof. Urszulę Litwin jest 
realizacja projektów mających na  celu 
transfer wiedzy i  innowacji do  praktyki. 
W  ostatnich latach kierowany przez nią 
interdyscyplinarny zespół przygotował 
w ramach prac badawczo-wdrożeniowych 
ponad 40 koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego i  urządzania obszarów 
wiejskich różnych obiektów. W przypad-
ku Mściwojowa przedmiotem badań były 
innowacyjne techniki wizualizacji 3D dla 
tworzenia koncepcji zmian w  krajobra-
zach kulturowych. Te  modelowe w  skali 

Kolejny ważny transfer wiedzy i innowacji 
do praktyki z udziałem naukowców UR Kraków
mściwojów, 12 grudnia 2013 r.

Polski prace zrealizowano dla folwarku 
rodu von Nostitz w Mściwojowie. Na po-
trzeby projektu opracowano nowatorską 
metodykę tworzenia realistycznych wizu-
alizacji komputerowych. 

Wizualizacje – choć bardzo ważne dla 
projektu – nie stanowiły jednak celu same-
go w  sobie. Były one elementem metodyki 
budowania partycypacji społecznej, badanej 
w ramach zaawansowanych projektów pilo-
tażowych przy aktywnym włączeniu spo-
łeczności lokalnej i decydentów. W ramach 
prac przeprowadzono seminaria regionalne 
i  specjalne warsztaty w  Mściwojowie ma-
jące na  celu zainteresowanie społeczności 
lokalnej rozwiązaniami zaproponowanymi 
w  wizualizacjach 3D. Aspekt akceptacji 
społecznej dla nowych rozwiązań jest co-
raz istotniejszy dla umożliwienia realizacji 
wszelkich zamierzeń inwestycyjnych czy 
rozwojowych w  przestrzeni – od  komu-
nalnych inwestycji infrastrukturalnych 
po  miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego czy ponadlokalne zamie-
rzenia inwestycyjne.

WSPółPRACA mIędzyNAROdOWA

Istotnym elementem tych prac badawczo-
-wdrożeniowych była współpraca z  siecią 
instytucji i  organizacji pozarządowych 
z  Austrii, Niemiec, Słowenii, Czech, Wę-
gier i Słowacji skupionych wokół instytucji 
partnerskich w  ramach projektu. Inten-
sywna komunikacja pomiędzy partnera-
mi projektu i aktywne włączenie aktorów 
lokalnych i regionalnych do działań miały 
za zadanie zapewnienie jego wynikom wy-
sokiej jakości i trwałości.

Całość prac zespołu projektu VITAL 
LANDSCAPES zrealizowanych w ramach 
projektu dała istotne podwaliny naukowe 
pod nowe podejście do poprawy funkcjono-
wania, ochrony i rozwoju walorów kulturo-
wych krajobrazu w Europie Centralnej. Po-
zwoliło to m.in. na  potwierdzenie tezy, iż: 
ochrona zasobów naturalnych i kulturowych 
krajobrazu możliwa jest jedynie pod wa-
runkiem utrzymania i  rozwoju tradycyjnej 
lokalnej gospodarki na  obszarach wiejskich 
związanej z  tym krajobrazem, generującej 
pozarolnicze miejsca pracy i nowe potencjały 
rozwojowe w skali lokalnej i subregionalnej.

Istotnym elementem tego etapu projektu 
VITAL LANDSCAPES był rozwój systemu 
informacji i  promocji wyników badań, do-
tyczący potrzeby aktywnej ochrony i  zarzą-
dzania rozwojem krajobrazów kulturowych. 
W  tym celu zrealizowano konkretne działa-
nia. Na  pierwszym miejscu należy wskazać 
film popularno-naukowy Witalne krajobrazy 
Małopolski. Kolejnym ważnym działaniem 
były liczne publikacje prezentujące wyni-
ki  projektu szerokim społecznościom lokal-
nym i  decydentom, w  tym artykuły nauko-
we opublikowane w  czasopiśmie Geomatics 
Lndmanagement and Landscape (GLL). 
Efekty prac wdrożeniowych były publikowa-
ne w  prasie lokalnej i  regionalnej, co  miało 
na celu podniesienie świadomości społecznej 
oraz zapoznanie odbiorców z  lansowanymi 
rozwiązaniami. Każdy z partnerów był orga-
nizatorem licznych workshop’ów służących 
wymianie doświadczeń i myśli naukowej.

Opracowanie: inż. Halina Stachura 
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru 

i Fotogrametrii
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W  roku Jubileuszu 60-lecia Uniwersyte-
tu Rolniczego w  Krakowie po  raz trzeci, 
5  lipca 2013 r., w  Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Rolniczego odbyła się konfe-
rencja poświęcona problemom społecznym 
i  ekonomicznym drobnych gospodarstw 
rolnych w  Europie. Organizatorami konfe-
rencji były: Europejskie Centrum Badawcze 
Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w  Brwinowie, Oddział 
w  Krakowie, Instytut Rozwoju Wsi i  Rol-
nictwa PAN, Parlament Europejski, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencja Rynku Rolnego oraz Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Gospoda-
rzem konferencji był prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Żmija – dyrektor Europejskiego Cen-
trum Badawczego Drobnych Gospodarstw 
Rolnych, który powitał przybyłych gości. 
W  konferencji uczestniczyło ponad trzysta 
osób reprezentujących środowisko nauki 
i praktyki rolniczej.

SESJA PlENARNA

W  sesji plenarnej wystąpili wystąpienia 
wygłosili:
•	 dr Emilia Diana Mohan (Ministerstwo 

Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  Rumunii)  
Konsolidacja gospodarki subregionalnej 
poprzez politykę WPR dla małych gospo-
darstw – przykład Rumunii,

•	 prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uni-
wersytet Ekonomiczny w  Poznaniu),  
Ekonomiczne uwarunkowania zmian 

III międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„drobne gospodarstwa rolne w Europie – 
aspekty społeczne i ekonomiczne”
Kraków, 5-6 lipca 2013 r.

paradygmatu rozwoju rolnictwa drob-
notowarowego w  świetle doświadczeń 
Wspólnej Polityki Rolnej,

•	 prof. Sophia Davidova (Uniwersytet 
w  Kent), prof. Kenneth J. Thomson 
(Uniwersytet w  Aberdeen w  Wielkiej 
Brytanii), Reformy WPR dla gospo-
darstw rolnych produkujących głównie 
na potrzeby własne,

•	 dr Roberto Henke, dr Francesco 
Vanni (Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
we Włoszech), Małe gospodarstwa rolne 
we Włoszech: koegzystencja różnych uzu-
pełniających się modeli produkcji.

SESJE EKONOmICzNA I SPOłECzNA

Zgodnie z tytułem konferencji, dalsze obrady 
odbywały się w dwóch sesjach tematycznych.

W  czasie trwania sesji ekonomicznej 
z referatami wystąpili:
•	 prof. dr hab. Józef Zegar (IERiGŻ), 

Szanse drobnych gospodarstw chłopskich 
w Polsce,

•	 dr Anna Matuszczak (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu), Regionalne 
zróżnicowanie zasobów produkcyjnych 
małych gospodarstw rolnych w Unii Eu-
ropejskiej w świetle potrzeb zrównoważo-
nego rozwoju,

•	 dr Oksana Ryabchenko (Uniwersy-
tet Rolniczy w Kijowie), Wpływ zmian 
klimatycznych na warunki życia na tere-
nach wiejskich,

•	 prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uni-
wersytet Rolniczy w  Krakowie),  
Regionalne programy wsparcia małych 
gospodarstw,

Tadeusz Nalewajk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w trakcie wystąpienia
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•	 dr hab. Marta Domagalska-Grędys 
(Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie), 
Rozwój małych gospodarstw rolnych po-
przez działania grupowe rolników,

•	 dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN), 
mgr inż. Bronisław Dutka (MODR), 
Przedstawienie wniosków z  warsztatów 
w  ramach projektu flagowego „Zrówno-
ważony rozwój obszarów wiejskich Stra-
tegii UE dla regionu Morza Bałtyckiego”,

•	 prof. dr hab. Franciszek Kapusta 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu), Drogi i  bezdroża gospodarstw 
rodzinnych w Polsce,

•	 dr inż. Tomasz Wojewodzic (Uniwer-
sytet Rolniczy w  Krakowie), Społeczne 
i  prywatne koszty likwidacji drobnych 
gospodarstw rolnych,

•	 dr Oleksandr Zhemoyda, dr Nataliia 
Gerasymenko (Uniwersytet Rolni-
czy w  Kijowie), Wpływ agro-holdingów 
na konsolidację podaży żywności w sekto-
rze rolniczym,

•	 mgr Adam Majchrzak (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu), Rola dzier-
żawy gruntów rolnych w  kształtowaniu 
struktury agrarnej państw członkow-
skich Unii Europejskiej.

W sesji społecznej wystąpili:
•	 dr Monica Tudor, dr Cecylia Alexan-

dri (Instytut Ekonomiki Rolnictwa, 
Rumunia), Małe gospodarstwa rolne 
pomiędzy buforem socjalnym a rozwojem 
zrównoważonym,

•	 dr hab. Krystyna Krzyżanowska, 
prof. SGGW (SGGW), Aspiracje ko-
biet na obszarach wiejskich a  ich udział 
w rynku pracy,

•	 dr Piotr Nowak (Uniwersytet Jagiel-
loński w  Krakowie), Mechanizmy roz-
woju obszarów wiejskich w  regionach 
o  rozdrobnionej strukturze agrarnej 
w opinii przedstawicieli lokalnych elit, 

•	 mgr inż. Elżbieta Kmita-Dziasek, mgr 
Jarosław Bomba (Centrum Doradztwa 
Rolniczego w  Brwinowie O/Kraków), 
Drobne gospodarstwa rolne wobec wyzwań 
społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych,

•	 dr Wioletta Knapik, dr Magdale-
na Kowalska (Uniwersytet Rolniczy 
w  Krakowie) Procesy demograficzne 
i  społeczno-ekonomiczne, zróżnicowanie 
obszarów wiejskich w Polsce,

•	 dr Magdalena Kowalska, mgr Mag-
dalena Doniec (Uniwersytet Rolniczy 
w  Krakowie), Przedstawienie wniosków 
z  warsztatów w  ramach projektu flago-
wego „Zrównoważony  rozwój obszarów 
wiejskich Strategii UE dla regionu Mo-
rza Bałtyckiego”,

•	 prof. dr hab. Hanna Podedworna 
(SGGW), Drobne gospodarstwa rolne 
w  postproduktywistycznej przestrzeni 
wiejskiej i gospodarce usług,

•	 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek 
(MRiRW), Biogospodarka a możliwości 
działania małych gospodarstw na  rzecz 
jej rozwoju,

•	 dr Barbara Perepeczko (IRWiR 
PAN), Uwarunkowania postaw proeko-
logicznych rolników wobec wyzwań spo-
łecznych i zagrożeń cywilizacyjnych.

WyJAzdy STUdyJNE

W  drugim dniu konferencji odbyły się wy-
jazdy studyjne dla zagranicznych uczestni-
ków. Goście mieli do wyboru zgodnie z  ich 
zainteresowaniami cztery trasy:
•	 powiat olkuski, gmina Klucze, Charsz-

nica, Wolbrom,
•	 powiat oświęcimski, gmina Zator, 

Tomice,
•	 powiat myślenicki, gmina Raciechowice,
•	 powiat wadowicki, gmina Lanckorona, 

Kalwaria Zebrzydowska.

Opracowanie: dr inż. Ewa Tyran

Honorowym patronatem konferencję objęli: 

minister rolnictwa i rozwoju wsi – Stani-
sław Kalemba, minister pracy i polityki spo-

łecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego – Wło-
dzimierz Sady oraz przewodniczący Komisji 

Rolnictwa Parlamentu Europejskiego – Paolo 
De Castro.

Audytorium w Centrum Kongresowym

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski  
w trakcie wystąpienia
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Corocznie, od 27 lat, w drugą sobotę wrze-
śnia, nauczyciele, wykładowcy, doktoranci, 
studenci dyscyplin pod ogólnym tytułem 
„nauki o  życiu” z  całej Polski spotykają się 
pod przewodnictwem profesora Henryka 
Lacha. Katedra Fizjologii i Endokrynologii 
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego czynnie 
uczestniczy w  organizacji seminarium już 
od dwudziestu lat.

W  tym roku, spotkanie było szczegól-
nie uroczyste, ponieważ odbyło się w  setną 
rocznicę urodzin profesora Zygmunta Ewy, 
który otwierał pierwsze seminarium w 1987 
roku. W  pierwszej sesji plenarnej, dedyko-
wanej pamięci Profesora, wykłady wygłosili 
pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i  Uniwersytetu Rolniczego, tematycznie 
związane z fizjologią zwierząt. Profesor Bar-
bara Płytycz (UJ) rozpoczęła sesję omawia-
jąc problem regeneracji w ujęciu ewolucyjnym 

i  wprowadzając nas w  tajemniczy świat ko-
mórek zdolnych do ciągłej odnowy. Dr hab. 
Anna Hrabia (UR) rozwinęła temat po-
przedniego wykładu przedstawiając rolę hor-
monu wzrostu w stymulacji remodelingu tka-
nek u ptaków. Następnie dr Ewa Ocłoń (UR) 
przekonująco udowodniła, że małe fragmenty 
RNA (mikroRNA) mogą być wskaźnikiem 
grożącej nam choroby metabolicznej. Miałam 
zaszczyt zakończyć tę  sesję wykładem o  roli 
receptorów sprzężonych z  białkami G, któ-
rych odkrycie kilkanaście lat temu przyniosło 
nagrodę Nobla kilku naukowcom w dziedzi-
nie medycyny, a w roku 2012 wyłoniono ko-
lejnych noblistów w dziedzinie chemii za po-
znanie struktury tych wszechobecnych miejsc 
wiążących w komórkach.

Kolejne dwie sesje plenarne poświę-
cone były biologii komórki (II) oraz far-
makologicznemu modulowaniu szlaków 

przekaźnikowych (III). Podczas sesji poste-
rowych przedstawiono wyniki badań nad 
procesami wzrostu, apoptozą, angiogenezą, 
optogenetyką. Można było także zapoznać 
się z  problematyką odpowiedzi komórek 
fizjologicznych i  nowotworowych na  dzia-
łanie farmaceutyków, szoku termicznego, 
stresu prenatalnego.

Streszczenia wszystkich doniesień i wy-
kładów zostały wydrukowane w  formie re-
cenzowanych monografii i  stanowią kolejny 
tom dokumentujący najnowsze wyniki ba-
dań naukowych za rok 2013. Wszystkie sesje 
zakończone były ożywioną dyskusją mło-
dych i  doświadczonych naukowców, którzy 
z  jednej strony bez śladu pokory wytykali 
słabe strony wyników, ale z  drugiej strony 
szczerze gratulowali sobie nowych osiągnięć.

W  ciągu tych dwudziestu lat mojego 
uczestnictwa w Seminarium poznałam setki 
młodych ludzi, niezwykle zaangażowanych 
w swoje badania; utrzymuję z nimi kontakt 
poprzez kolejne seminaria, sympozja, a czę-
sto mam zaszczyt i  przyjemność oceny ich 
kolejnych prac naukowych. Przez te wszyst-
kie lata zmieniały się metody, problemy, 
sposoby przedstawiania wyników (od  folii 
i odręcznych rysunków do audiowizualnych 
sposobów prezentacji), ale stała grupa fizjolo-
gów i biologów wiernie promowała młodych 
adeptów nauki. To wielki sukces Profesora 
Lacha i nas wszystkich, jako nauczycieli ko-
lejnych pokoleń studentów.

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

XXVII Ogólnopolskie Seminarium 
„mechanizmy służące utrzymaniu życia 
i regulacji fizjologicznych”
Kraków, 14 września 2013 r.
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Przypadająca w  2013 r. setna rocznica uro-
dzin Profesora Zygmunta Ewy, wybitnego 
fizjologa, twórcy endokrynologii zwierząt 
i  doktora medycyny weterynaryjnej, wie-
loletniego kierownika Katedry Fizjologii 
Zwierząt Wydziału Zootechniki Akade-
mii Rolniczej w  Krakowie, stała się okazją 
do zorganizowania międzynarodowego sym-
pozjum, poświęconemu tej wyjątkowej oso-
bie. Krótką notkę biograficzną Profesora 
prezentujemy w ramce. 

Dzieła tego podjęli się Jego przyjaciele 
i uczniowie z Katedry Fizjologii i Endokry-
nologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie, Komitetu Nauk Rolniczych, 
Leśnych i  Weterynaryjnych PAU, Polskiej 
Akademii Nauk i  Polskiego Towarzystwa 
Neuroendokrynologii.

Sympozjum zostało otwarte przez Rek-
tora Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr. 
hab. Włodzimierza Sady, następnie wystą-
pili prof. dr hab. Adam Zięcik – wiceprezes 
Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy 
Starzyk – przewodniczący Komitetu Nauk 
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Pol-
skiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. 
Eugeniusz Herbut – dyrektor Instytutu 
Zootechniki PIB. Niezwykle ciepło o Profe-
sorze mówił prof. dr hab. Marian Tischner 
– Jego współpracownik i przyjaciel.

Pierwsza sesja naukowa Fizjologia 
wczoraj dziś i  jutro została wypełniona 
wykładami wybitnych naukowców, któ-
rych badania naukowe dotyczą endokry-
nologii zwierząt. Profesor John Russell 
z  Uniwersytetu w  Edynburgu rozpoczął 

sesję wykładem porównującym dokonania 
Profesora Ewy z odkryciami ostatnich lat 
badań, podkreślając ich znaczenie, jako 
kamieni milowych w endokrynologii zwie-
rząt. Prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski 
z  Instytutu Rozrodu i  Żywienia Zwierząt 
PAN w  Olsztynie przedstawił interesują-
cy wykład poprzedzony wspomnieniem 
o Profesorze Ewy. Prof. dr hab. Ludwik 
K. Malendowicz z  Uniwersytetu Me-
dycznego w  Poznaniu zapoznał słuchaczy 
z dokonaniami polskich naukowców w od-
krywaniu fizjologii nadnerczy. Ostatni 
wykład w tej sesji, wygłoszony przez prof. 
dr. hab. Krzysztofa Nowaka z  Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, doty-
czył roli oreksyn w regulacji metabolizmu 
energetycznego.

międzynarodowe sympozjum w 100-lecie 
urodzin profesora zygmunta Ewy (1913-2013)
Kraków, 20 września 2013 r.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników sympozjum
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Sesja druga Uczniowie Profesorowi zo-
stała otwarta wykładem profesora Coli-
na Scanes’a  z  Uniwersytetu w  Wisconsin 
(USA) na temat roli hormonów w regulacji 
metabolizmu u  ptaków. Prof. dr hab. Ro-
muald Zabielski z  SGGW zapoznał słu-
chaczy z  problemami w  rozwoju przewodu 
pokarmowego u  prosiąt, a  dr hab. Alina 
Gajewska z  Instytutu Fizjologii i Żywienia 
Zwierząt PAN w Jabłonnie przedstawiła wy-
kład o znaczeniu kompleksów gonadolibery-
ny i miedzi. Kolejne dwa wykłady wygłosili 
doktorzy habilitowani – Dawid Szczepan-
kiewicz z  Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu i Marcin Ruciński z Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. Wykłady były 
poświęcone udokumentowaniu roli metod 
biologii molekularnej w  badaniach funkcji 
hormonów w  warunkach in vivo i  in vitro. 
Krótkie doniesienia z zakresu swoich badań 
przedstawiły doktorantki Katedry Fizjologii 
i  Endokrynologii Zwierząt, mgr Anna La-
tacz i mgr inż. Agnieszka Leśniak-Walen-
tyn. Te wystąpienia udowodniły, że są god-
nymi uczennicami Profesora Ewy. 

Biblioteka Główna uświetniła Sympo-
zjum doskonale przygotowaną wystawą prac 
i fotografii Profesora Ewy.

Nie ma możliwości dokładnego opisania 
wypowiedzi, wspomnień, dyskusji, nowych 
pomysłów, ale pozwolę sobie na przytoczenie 

fragmentu listu profesora Romualda Stup-
nickiego z Warszawy, który napisał: Profesor 
Ewy był postacią niezwykłą. Swoim spokojem 
połączonym z erudycją natychmiast wzbudzał 
szacunek i stawał się autorytetem. Zawsze będę 
pamiętał Jego stanowczą postawę podczas róż-
nych niemiłych zdarzeń w  Instytucie w  czasie 
stanu wojennego. Nigdy nie podniósł głosu, 
nigdy nie afiszował się swoimi poglądami po-
litycznymi, ale bardzo surowo i stanowczo wy-
tykał oportunizm różnej rangi przełożonych. 
Po prostu był z nami i czuliśmy, że nie jesteśmy 
pozostawieni samym sobie.

Dziękuję uczestnikom za poświęcony 
czas, trud przygotowania wykładów i  za 
wspomnienia o  Profesorze, który potrafił 
zaszczepić w nas wiarę w przyszłość nauko-
wą. Osobiście pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy mnie wspierali w  organizacji 
tego Sympozjum, szczególnie pragnę wyra-
zić wdzięczność Profesorowi Marianowi 
Tischnerowi, który pomagał rozwiązywać 
problemy na  każdym etapie przygotowań. 
Składam także podziękowanie dr Bożenie 
Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Głównej oraz 
inż. Gabrielowi Wojcieszkowi za przygo-
towanie niezwykłych fotografii historycz-
nych i współczesnych.

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

Międzynarodowe Sympozjum zgromadziło 

143 uczestników, Rektora i Prorektorów 

Uczelni, dziekana i prodziekanów Wydziału, 

rodzinę, przyjaciół, uczniów, doktorantów, 

studentów, fizjologów z wszystkich ośrod-

ków uniwersyteckich w Krakowie i w Polsce. 

Godności Sympozjum nadali Nestorzy nauki 

– prof. dr hab. Władysława Niemczyk, 

prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa, 

prof. dr hab. Henryk lach, prof. dr hab. 
Tadeusz Krzymowski, prof. dr hab. Ma-
rian Tischner.Konferencja zgromadziła rodzinę, uczniów oraz przyjaciół profesora Zygmunta Ewy

Sympozjum otworzył JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
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Profesor Zygmunt Ewy 1913-1994

zygmunt Ewy, wybitny profesor fizjologii zwie-

rząt oraz doktor nauk weterynaryjnych urodził się 

we Lwowie 27 kwietnia 1913 r. Po zdaniu matury 

w 1933 r. rozpoczął studia w Akademii Medycy-

ny Weterynaryjnej we Lwowie, które ukończył 

w 1939 r. Jego praca doktorska wykonywana 

w Uniwersytecie Wrocławskim pod opieką pro-
fesora Andrzeja Klisieckiego, zatytułowana 

Wstrząsy wywołane węglowodanami i ich zależ-
ność od diety, była pierwszą dysertacją ukończo-

ną w tym uniwersytecie i upoważniającą do nada-

nia stopnia doktora nauk weterynaryjnych. 

Kolejnym etapem w karierze naukowej Profesora 

było uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 

na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w 1951 r. na podstawie rozprawy Różnice 
w reagowaniu bydła na niektóre bodźce nerwowe 
i hormonalne. W 1954 r. został profesorem nad-

zwyczajnym, a najwyższą godność akademicką – 

tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1962 r. 

Profesor Zygmunt Ewy był członkiem kore-

spondentem Polskiej Akademii Nauk (od 1969) 

i rzeczywistym od 1978 r. Rektor i Senat Aka-

demii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie nadał mu 

godność doktora honoris causa, który osobiście 

odebrał w 1988 r. Był także członkiem Polskiej 

Akademii Umiejętności od 1989 r.

Profesor Ewy rozpoczął swoją pracę naukową 

jeszcze jako student w 1935 r. pod kierunkiem 

profesora Wacława moraczewskiego w Ka-

tedrze Chemii Fizjologicznej Akademii Medycyny 

Weterynaryjnej. Praca naukowa została zawie-

szona na czas służby wojskowej (1938-1939) 

oraz wojny przeciwko Niemcom w 1939 roku. 

W latach 1939-1941 profesor Zygmunt Ewy pra-

cował jako starszy asystent w Katedrze Chemii 

Fizjologicznej Instytutu Weterynaryjnego we Lwo-

wie, a podczas okupacji niemieckiej (1941-1944) był 

pracownikiem laboratorium biologicznego Laokoon 

i zajmował się badaniami hormonów. Równolegle 

pracował jako asystent w Katedrze Chemii Fizjolo-

gicznej w Tierarztliche Fachkurse.

Po opuszczeniu Lwowa przybył z rodziną do Kra-

kowa, w latach 1945-1950 pracował w Katedrze 

Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, następnie (1951 r.) przeniósł się do Katedry 

Rolnictwa i współpracował z profesorem Teodo-
rem Marchlewskim. Po powołaniu Wyższej Szkoły 

Rolniczej, Profesor Ewy został kierownikiem Katedry 

Fizjologii Zwierząt, przez 8 lat pełnił funkcję Prorek-

tora ds. nauki. W latach 1968-1978 był dyrektorem 

Instytutu Stosowanej Biologii, od 1981 r. powierzono 

Profesorowi stanowisko dyrektora Instytutu Stoso-

wanej Fizjologii Zwierząt, a po powołaniu Katedry 

Fizjologii Zwierząt Profesor kierował tą jednostką 

do roku 1983. Kierował także Zakładem Fizjologii 

Zwierząt w Instytucie Zootechniki przez 33 lata.

Profesor Zygmunt Ewy opublikował 142 prace na-

ukowe i 10 prac przeglądowych głównie z zakresu 

endokrynologii zwierząt gospodarskich. W pierw-

szym okresie pracy zajmował się fizjologią gruczołu 

mlekowego krowy, natomiast w latach 1956-1965 

we współpracy z profesorem Stanisławem Bob-
kiem opracował pierwszą mapę niedoboru jodu w re-

jonach podgórskich Polski posługując się unikatową 

metodą oceny dysfunkcji tarczycy u bydła, owiec, 

kóz i psów. Dokument ten posłużył do przygotowania 

metodyki suplementowania jodu w paszy i wodzie dla 

zwierząt i był podstawą do wprowadzenia jodowanej 

soli do diety ludzi. Wieloletnia współpraca z profeso-
rem Władysławem Bielańskim i profesor Haliną 
Pigoń zaowocowała charakterystyką hormonów za-

angażowanych w rozród zwierząt. Interesujące wy-

niki uzyskane w badaniach nad endometrium Equidae 

posłużyły do opracowania metod ekstrakcji i stan-

daryzacji hormonów syntetyzowanych u różnych 

gatunków zwierząt. Te pionierskie badania były kon-

tynuowane przez dr. Wiliama Allena w Cambridge. 

Profesor Ewy poświęcił wiele lat swoich badań po-

znaniu mechanizmów regulujących rozród u samców, 

ze szczególnym uwzględnieniem transportu nasienia. 

Współpracując z profesorem Bielańskim opracował 

unikatową technikę kateteryzacji drogi ejakulacji.

W ostatnich latach swojego niezwykle czyn-

nego życia profesor Ewy wraz ze swoimi 

współpracownikami prof. Januszem Rząsą,  

prof. Józefem Niezgodą, prof. Ewą Brze-
zińską-ślebodzińską i dr hab. Krystyną 
Pierzchałą prowadził badania nad fizjologią 

stresu, osią podwzgórzowo-przysadkową 

u ptaków, obwodową aktywnością hormonów 

oraz enzymami inaktywującymi hormony.

Profesor Ewy miał szczególny dar przekazywania 

swoich pasji naukowych uczniom i studentom, 

co zaowocowało promotorstwem ponad trzydzie-

stu doktoratów oraz setek prac magisterskich. 

Napisany przez Niego podręcznik Zarys fizjologii 
zwierząt doczekał się 6 wydań, podobnie jak dwa 

inne podręczniki, których był współautorem.

Profesor Zygmunt Ewy aktywnie uczestniczył 

w organizacji życia naukowego będąc członkiem 

towarzystw naukowych w kraju – fizjologiczne-

go, biochemicznego, endokrynologicznego oraz 

za granicą – European Society for Comparative 

Endocrinology, European Society of Nuclear in 

Agriculture, World Association of Veterinary Phy-

siologist and Biochemists.

Zaangażowany był w prace komisji naukowych 

II Wydziału Nauk Biologicznych, V Wydziału Nauk 

Rolniczych i Leśnych PAN. Był inicjatorem powo-

łania w 1992 roku Komisji Nauk Rolniczych przy 

Wydziale Przyrodniczym PAU. Profesor Ewy odbył 

wiele staży naukowych za granicą, między innymi 

w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech.

Poza pracą naukową prowadził praktykę wetery-

naryjną, odbudowując znaczenie medycyny we-

terynaryjnej, był współzałożycielem pierwszego 

azylu dla zwierząt w Krakowie.

Odznaczony był najważniejszymi medalami i orde-

rami państwowymi – Krzyżami Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Odro-

dzenia Polski, Krzyżem Kampanii Wrześniowej.

Był tez patriotą, wybitnym naukowcem i prawdzi-

wym przyjacielem, zawsze gotowym do wysłu-

chania pracowników i studentów. 

Pracując do ostatniej chwili, profesor Zyg-

munt Ewy zmarł w nocy 22 czerwca 1994 r. 

w wieku 81 lat.

Opracowanie: 
prof. Krystyna Pierzchała-Koziec, 

prof. Marian Tischner
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Ponad 100 uczestników z  20 krajów 
(m.in. Węgier, Polski, Słowacji, Włoch, 
Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Afganistanu, 
Macedonii, Etiopii, Kenii) uczestniczyło 
w  Pierwszym Doktoranckim Sympozjum 
Grupy Wyszehradzkiej (VUA Youth Sec-
tion) połączonym z  konferencją naukową 
Wielofunkcyjność Rozwoju Regionalnego. 
W  konferencji uczestniczył prof. dr hab. 

Pierwsze doktoranckie Sympozjum Naukowe 
Grupy Wyszehradzkiej oraz konferencja naukowa 
„Wielofunkcyjność Rozwoju Regionalnego”
Szent Istvan University w Gödöllő na Węgrzech, 3-5 października 2013 r.

inż. Janusz Żmija – sprawujący funkcję 
wiceprezydenta VUA, a także reprezentan-
ci doktorantów Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. Podczas spotkania podpisane 
zostało memorandum VUA Youth.

Celem VUA Youth jest stworzenie 
możliwości jeszcze skuteczniejszej i bardziej 
elastycznej komunikacji między studentami 
i  kadrą zarządzającą oraz pola do  wymiany 

myśli, pomysłów i poglądów młodych ludzi 
skupionych w Grupie Wyszehradzkiej, wpły-
wając tym samym na  proces podejmowania 
decyzji w ramach uczelni oraz Stowarzysze-
nia Uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej.

Opracowanie: 
mgr inż. Izabella Majewska, 

rzecznik prasowy UR

Pamiątkowe zdjęcie uczestników sympozjum
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Organizatorem konferencji był Wydział 
Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Rolniczego w  Nitrze (Sło-
wacja), pod patronatem dziekan dr inż. 
Claudii Halászov̀ ej. W  spotkaniu wzięli 
udział młodzi naukowcy z  Polski, Czech 
i  Słowacji. Referaty oraz postery przygoto-
wano w  sekcjach tematycznych: Inżynieria 
Krajobrazu, Ogród i Architektura Krajobra-
zu oraz Ogrodnictwo. Zaproszenie i  udział 
w  konferencji jest wynikiem wieloletniej 
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rol-
niczym w  Nitrze, a  Uniwersytetem Rolni-
czym w  Krakowie. Uczelnię krakowską re-
prezentowała grupa pięciu osób z Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Geodezji: mgr inż. 
Karol Król, mgr inż. Maria Zygmunt,  
mgr inż. arch. Ewa Podczaszy, dr inż. 
Agnieszka Policht-Latawiec oraz dr inż. 
Dawid Bedla. Delegacja z  Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie zaprezentowała 

VIII międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Veda mladých”
Jevíčko, 24-26 października 2013 r.

wyniki prac badawczych z  zakresu m.in. 
skaningu laserowego, zastosowań aplikacji 
internetowych oraz systemów informacji 

przestrzennej w  inwentaryzowaniu oraz 
promowaniu walorów krajobrazowych oraz 
w kształtowaniu i ochronie środowiska przy-
rodniczego. Wynikiem udziału w konferen-
cji są nawiązane kontakty oraz artykuły wy-
dane w recenzowanej publikacji.

Opracowanie: Karol Król, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Uczestnicy konferencji

Wieczór zapoznawczy w kręgielni

Wystąpienia prelegentów
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Województwo małopolskie wspólnie z Uni-
wersytetem Rolniczym w  Krakowie zorga-
nizowało VII międzynarodową konferencję 
dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
2014-2020 w  Małopolsce – wyzwania z  za-
kresu urządzania obszarów wiejskich i gospo-
darowania przestrzenią. Obok Stanisława 
Kalemby – ministra rolnictwa i  rozwoju 
wsi, konferencję patronatem honorowym 
objęli: Marek Sowa – marszałek wojewódz-
twa małopolskiego oraz prof. dr hab. Wło-
dzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Współorganizato-
rem konferencji było Towarzystwo Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Ta ważna, coroczna konferencja, skupi-
ła tradycyjnie wybitnych specjalistów z za-
kresu rozwoju obszarów wiejskich z Polski 

i  Europy Zachodniej, tj. przedstawicieli 
urzędów centralnych i  samorządowych 
wszystkich szczebli, uczelni wyższych, in-
stytucji branżowych oraz organizacji poza-
rządowych. Na  konferencji przedstawione 
zostały referaty ekspertów z Polski, Austrii 
oraz Republiki Federalnej Niemiec, prezen-
tujące doświadczenia z wdrażania Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz zało-
żenia kolejnej perspektywy finansowania 
UE w tym zakresie.

PIERWSzy dzIEń KONFERENCJI

I  sesję plenarną konferencji dotyczącą pod-
sumowania wdrażania PROW 2007-2013 

VII międzynarodowa Konferencja „Wyzwania z zakresu 
planowania i urządzania obszarów wiejskich”

Kraków, 7-8 listopada 2013 r.

Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego w czasie wystąpienia

Goście konferencji
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w Małopolsce otworzył Wojciech Kozak – 
wicemarszałek województwa małopolskiego 
prezentując referat Regionalne atuty rozwojo-
we rolnictwa Małopolski a aspekty przestrzen-
ne i  środowiskowe. Następnie dr Stanisław 
Sorys – członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego przedstawił referat Dzia-
łania PROW 2007-2013 wdrażane przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego – bi-
lans i oczekiwania. Kolejny referat Działania 
PROW 2007-2013 wdrażane w  Małopolsce 
przez ARiMR – bilans i oczekiwania zapre-
zentował Andrzej Pajor – zastępca dyrek-
tora Małopolskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa. Pierwszą sesję prowadził dr hab. 
inż. Andrzej Kwinta – prodziekan Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.

W  ramach II sesji plenarnej konferen-
cji swoje doświadczenia przedstawili goście 
z Dolnej Austrii, Bawarii oraz Turyngii. Wy-
stąpienie Zasady i bilans wdrażania Europej-
skiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Dolnej Austrii wygło-
sił Ernest Reisinger – dyrektor Wydziału 
Rolnictwa i  Leśnictwa Urzędu Rządu Dol-
nej Austrii. W  swoim referacie przedstawił 
działania zrealizowane w  latach 2007-2012 
na  rzecz wielofunkcyjnego rozwoju rolnic-
twa i  obszarów wiejskich w  tym najwięk-
szym regionie Austrii. Następnie Anton 
Hübl z  Bawarskiego Ministerstwa Gospo-
darki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa 
przedstawił bardzo podobny referat Zasady 
i  bilans wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w Bawarii, w którym pokazał modelo-
we i niedoścignione – co do skali finansowej 

oraz zakresu – działania regionalne na rzecz 
tzw. zintegrowanego rozwoju obszarów 
wiejskich i  rolnictwa, których podstawą 
i centralnym elementem są niezmiennie po-
stępowania scaleniowe. Po tych dwóch bliź-
niaczych wystąpieniach miejsce miały trzy 
referaty przedstawicieli Turyngii – regionu 
partnerskiego Małopolski. Pierwszy referat 
Podejście metodyczne LEADER, jako ważna 
podstawa rozwoju obszarów wiejskich w  Tu-
ryngii przedstawiła (w  zastępstwie prof. 
dr. Karla-Friedricha Thöne – dyrektora 
Wydziału Obszarów Wiejskich i Leśnictwa 
w  Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Przyrody i  Środowiska Turyngii, 
równocześnie prezesa Niemieckiego Związ-
ku Geodezyjnego) Beate Kunnen – kierow-
nik Referatu LEADER tego ministerstwa, 
pokazujący, jak ważna w  rozwoju obszarów 
wiejskich jest aktywizacja społeczności lo-
kalnych. Kolejny referat Odnowa wsi i urzą-
dzenia rolne, jako główne zadanie zintegrowa-
nego rozwoju obszarów wiejskich w  Turyngii 
– bilans okresu wsparcia 2007-2013 i  per-
spektywa wygłosił Knut Rommel – dyrektor 
Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Urządzeń Rolnych w Meiningen. Sesję za-
mknęło wystąpienie Związek Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Turyngii – ważny partner 
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, 
przedstawione przez Rainera Franke – pre-
zesa tego związku. Ostatnie dwa referaty 
dotyczyły głównie aspektów merytorycz-
nych i  organizacyjnych nowoczesnego zin-
tegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, 
w ramach których kluczową rolę odgrywają 
scalenia gruntów. Sesję poprowadził dr inż. 
Jacek M. Pijanowski – pracownik Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego, równocześnie prezes Towarzystwa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Członek 
Zarządu Forum Ekosocjalengo Europy z sie-
dzibą w Wiedniu.

III sesja plenarna prezentowała spostrze-
żenia nauki odnośnie przewodniego tematu 
konferencji. Sesję otworzył referat Scena-
riusze rozwoju i potencjał obszarów wiejskich 
w ujęciu regionalnym, zaprezentowany przez 

prof. dr. hab. Jerzego Bańskiego – kie-
rownika Zakładu Geografii Wsi i  Rozwoju 
Lokalnego Instytutu Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyckiego PAN. Następnie prof. dr 
hab. Wiesław Musiał – dyrektor Instytutu 
Ekonomiczno-Społecznego UR przedstawił 
referat Spostrzeżenia i rekomendacje odnośnie 
kształtu PROW 2014-2020. Ostatni referat 
Planowanie przestrzenne, jako warunek wła-
ściwego rozwoju obszarów wiejskich w  Polsce 
zaprezentował dr inż. Jacek M. Pijanow-
ski. Sesję prowadził Jan Grabski – dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i  Geodezji Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego. Poprowadził on również dyskusję 
podsumowującą pierwszy dzień obrad.

dRUGI dzIEń KONFERENCJI

Rozpoczął się on  IV sesją plenarną Unijna 
perspektywa finansowania rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014-2020. Sesję otworzył 
referat dr Aleksandry Chlebickiej z  Fun-
dacji Programów Pomocy dla Rolnictwa 
FAPA Przewidywane rozwiązania prawne 
oraz instytucjonalne działań polityki rolnej 
na lata 2014-2020. Następnie prof. dr hab. 
Janusz Żmija – kierownik Katedry Zarzą-
dzania i  Marketingu w  Agrobiznesie UR 
oraz dyrektor Europejskiego Centrum Ba-
dawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych 
przedstawił niezwykle interesujący referat 
Wspólna Polityka Rolna wobec zróżnicowa-
nia rolnictwa i  obszarów wiejskich. Sesję za-
mknęło wystąpienie prof. nadzw. dr hab. 
Franciszka Wocha z Instytutu Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puła-
wach – Wiceprezesa Towarzystwa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Rozwój obszarów wiej-
skich w ramach Polityki Rolnej UE w latach 
2014-2020. Z  uwagi na  nagłe obowiązki 
służbowe w  sesji nie mógł wziąć udziału  
dr Jerzy B. Plewa – dyrektor generalny w Dy-
rekcji Generalnej ds. Rolnictwa i  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Urszula Litwin

dr inż. Jacek M. Pijanowski

Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. inż.
Włodzimierza Sady
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Uniwersytet Trzeciego Wieku wkroczył 
w  czwarty rok działalności, a  jego pro-
gram staje się coraz bardziej urozmaicony 
– i co wymaga szczególnego podkreślenia 
– za sprawą samych słuchaczy. W  ciągu 
roku studenci UTW zorganizowali czte-
ry konferencje naukowe poświęcone za-
równo zagadnieniom związanym z  przy-
rodą jak i  rocznicami: 150.  wybuchu 
powstania styczniowego oraz 170. uro-
dzin i 120. śmierci Jana Matejki. Wszyst-
kie konferencje przygotowała liczna 
grupa słuchaczy, której przewodniczyły 
Anna Pinter i Grażyna Tworek . Wszyst-
kie konferencje zostały zorganizowane 
w  sposób godny naśladowania, a  słucha-
cze oprócz referatów i  prezentacji samo-
dzielnie przygotowywali barwną opra-
wę spotkań. Konferencjom patronował  
JM Rektor UR prof. dr hab. Wło-
dzimierz Sady, natomiast nad stroną 

merytoryczną czuwał prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Wiech – kierownik UTW.

PIERWSzA PRóBA – PIERWSzy SUKCES

Pierwsza z  konferencji dotyczyła ochrony 
bioróżnorodności roślinnej i  zwierzęcej 
oraz zagrożeń wynikających z  działalności 
człowieka, a referaty wprowadzające wygło-
sili wybitni naukowcy: prof. Bogdan Ze-
manek – dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ 
oraz prof. Janusz Miczyński (UR), uznany 
specjalista z  zakresu klimatologii i  ochrony 
środowiska przyrodniczego. Licznie zebra-
na publiczność wysłuchała pięciu referatów 
przygotowanych przez słuchaczy. Prezenta-
cje były bogato ilustrowane zdjęciami przed-
stawiającymi różnorodność świata przyrody. 
Wygłosili je słuchacze V semestru studiów 
UTW: Anna Pinter, Kinga Szablewska, 
Grażyna Śliwa, Grażyna Tworek, Zdzi-
sława Błaszczak, Izabela Kusiak, Antoni 
Roztropowicz oraz Adam Uznański.

Konferencje Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – kierownik UTW w trakcie wystąpienia 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz w czasie wykładu
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W ROKU JUBIlEUSzOWym

W  tym historycznym roku, słuchacze zor-
ganizowali dwie konferencje „rocznicowe”, 
z  których pierwsza dotyczyła 150. rocznicy 
powstania styczniowego. Studenci UTW – 
prelegenci, w  szczegółowy sposób przedsta-
wili przebieg powstania na  terenie Galicji, 
rozszerzając tematykę styczniowego zrywu 
o  zagadnienia związane z  zapisem powsta-
nia w  dziełach XIX-wiecznych malarzy, 
ciekawie przedstawione przez Teresę Kędrę 
oraz prezentacją przygotowaną przez prof. 
Kazimierza Wiecha, dotyczącą legendar-
nych postaci, bohaterów – uczestników 
powstania, pochowanych na  Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie. Konferencji 
towarzyszyła wystawa reprodukcji dzieł 
Artura Grottgera o tematyce powstańczej, 
przygotowana przez Adama Uznańskiego. 
Irena Wójcik-Dobrowolska zaprezentowa-
ła referat Tło historyczne i  przebieg powstania 
styczniowego, natomiast Kinga Szablewska 
omówiła zagadnienia związane z  Postawą 
Europy wobec powstania oraz następstwami 
i znaczeniem powstania styczniowego.

Kolejna konferencja poświęcona była 
najwybitniejszemu malarzowi historii Polski 
– Janowi Matejce. Prelegenci przedstawili 
m.in. nieznane szczegóły z życia malarza oraz 
zaprezentowali jego malarski dorobek. Józef 
Pabian – senior wśród słuchaczy UTW scha-
rakteryzował młodzieńczy okres życia Jana 

Matejki, Kinga Szablewska opowiedziała 
o  artyście, jako o  wybitnym Krakowianinie, 
świetnym pedagogu i obrońcy zabytków Kra-
kowa. Anna Pinter zaprezentowała dorobek 
malarski Jana Matejki, zaś Grażyna Tworek 
opisała miejsca związane z osobą tego wybit-
nego malarza. Konferencję urozmaiciły wy-
stępy młodych śpiewaków oraz zespołu Małe 
Słowianki, założonego w  1975 roku i  kiero-
wanego przez prof. Władysławę M. Francuz 
– kierownika UTW w Politechnice Krakow-
skiej. Warto też dodać, że rozwinięciem kon-
ferencji była wycieczka zorganizowana dla 
wszystkich słuchaczy UTW – Śladami Jana 
Matejki, a  jej uczestnicy odwiedzili Kopiec 
Wandy, którego wierzchołek zaprojektował 
sam Mistrz, Dworek w  Krzesławicach oraz 
„Koryznówkę” – dwór rodziny Serafińskich 
w  Nowym Wiśniczu, który bardzo często 
odwiedzał Jan Matejko. W  organizację kon-
ferencji zaangażowane były także: Jolanta 
Grabska i Barbara Janiszewska.

Czwarta konferencja zorganizowana dla 
uczczenia 60. rocznicy powstania Uniwer-
sytetu Rolniczego – Nowa szkoła myślenia 
– przyroda – technika – człowiek odbyła się 
w  listopadzie 2013 r., a dotyczyła szerokiego 
wachlarza zagadnień związanych z wykorzy-
staniem oraz możliwościami zastosowania 
w  praktyce rozwiązań stworzonych przez 
samą Naturę. W referacie Wynalazki genial-
ne z natury prelegentka Anna Pinter przed-
stawiła i  opisała szereg przykładów takich 

właśnie „wynalazków”, mających swój pier-
wowzór w  budowie oraz fizjologii zwierząt 
i roślin. Podobnych zagadnień dotyczył refe-
rat Grażyny Tworek, a  kolejna prelegentka 
– Grażyna Śliwa przedstawiła fascynującą 
wizję budowy miast na  wodzie. Konferencję 
uświetnił swoją obecnością i wygłoszonym re-
feratem, wybitny naukowiec, specjalista w za-
kresie informatyki, robotyki, biocybernetyki 
oraz inżynierii biomedycznej – prof. Ryszard 
Tadeusiewicz z AGH, a blok wykładów za-
kończył prof. Kazimierz Wiech prezentacją 
przedstawiającą osobę św. Franciszka z Asy-
żu jako patrona ekologów.

Wszystkie konferencje zorganizowa-
ne zostały w  Centrum Kongresowym UR 
przy licznym udziale słuchaczy UTW oraz 
wielu zaproszonych gości. Piękne plakaty 
i zaproszenia zaprojektował były pracownik 
Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr 
Michał Frasiński.

Podziwiać należy niezwykłą aktywność 
słuchaczy UTW, ich zaangażowanie w proces 
dydaktyczny, a  także coraz większe poczucie 
związku z Uniwersytetem Rolniczym w Kra-
kowie. Czekamy na następne inicjatywy!

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, 

kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR

Plakat zapowiadający konferencję upamięt-
niającą 150. rocznicę powstania styczniowego

Konferencje UTW gromadzą zawsze dużą liczbę słuchaczy
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Prawie 100 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych uczestniczyło w  7 edycji spotkania 
w ramach Herbaciarni Naukowej, które odby-
ło się w Collegium Godlewskiego Uniwersyte-
tu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie. Przybyłą licznie młodzież powitał Marek 
Wasiak – prezes Zarządu Fundacji Panteon 
Narodowy, który opowiedział o  idei istnienia 
Fundacji, a także funkcji jaką pełnią spotkania 
w ramach Herbaciarni Naukowej.

Spotkanie uroczyście rozpoczął 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, 
który podkreślił ogromne znaczenie Uni-
wersytetu na  rynku edukacyjnym w Polsce, 
a  także opowiedział o  jego historii i  boga-
tej tradycji. Następnie mgr inż. Izabella 
Majewska rzecznik prasowy UR, zapo-
znała zgromadzoną młodzież z  ofertą na-
ukowo-dydaktyczną  Uczelni. Przedstawiła 
możliwości uzyskania pomocy z  zakresu 
świadczeń socjalno-bytowych, a  także za-
chęcała do  studiowania oraz uczestnictwa 

Herbaciarnia Naukowa „Aromaty Wiedzy” 
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Kraków, 5 września 2013 r.

w popularnonaukowych i kulturalnych wy-
darzeniach organizowanych przez Uczelnię.

Głównym punktem programu był wy-
kład prof. dr hab. inż. Kazimierza Wiecha, 
kierownika Katedry Ochrony Roślin na Wy-
dziale Ogrodniczym Owady i  ludzie, który 
spotkał się z  ogromnym zainteresowaniem 
zgromadzonej młodzieży, co  z  pewnością 

zaowocuje ich przyszłorocznym uczestnic-
twem w Ogólnopolskich Dniach Owada.

Opracowanie: 
mgr inż. Izabella Majewska, 

rzecznik prasowy UR

Herbaciarnia Naukowa „Aromaty Wiedzy” 

to cykl comiesięcznych spotkań w trakcie 

roku szkolnego, odbywających się zawsze 

w pierwszy czwartek miesiąca zazwyczaj 

w Auli Polskiej Akademii Umiejętności, przy 

ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, ale też 

w innych miejscach, m.in. w krakowskich 

uczelniach. Celem organizowanych spotkań 

jest wzbudzenie w młodych ludziach chęci 

zdobywania i zgłębiania wiedzy, natomiast 

punktem głównym „Herbaciarni” są wy-

kłady zaproszonych uczonych. Poprzez 

projekt „Herbaciarni Naukowej”, Fundacja 

Panteon Narodowy chce nawiązać do „Ka-

wiarni Naukowej”, czyli tradycji Wykładów 

Otwartych członków PAU, którzy organizują 

wspólne spotkania, aby prowadzić dyskusje 

popularno-naukowe. 

Spotkanie rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

O świecie ludzi i owadów opowiadał prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
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Przywilej koordynowania Festiwalu Na-
uki został naszej Uczelni nadany w  2010 r. 
decyzją Kolegium Rektorów Szkół Wyż-
szych Krakowa – to  już trzy lata. Również 
od trzech lat portal CzasDzieci.pl w konkur-
sie „Słoneczniki” wybiera najbardziej rozwo-
jowe inicjatywy dla dzieci w wieku 0-14 lat. 
Organizatorzy chcą w  ten sposób docenić 
i  nagrodzić organizatorów najlepiej przygo-
towanych wydarzeń, które w  największym 
stopniu przyczyniają się do  rozwoju dzieci 
i  młodzieży, będąc równocześnie najlepszą 
dla nich rozrywką. Festiwal Nauki „Oblicza 
wody 2013” otrzymał wyróżnienie w katego-
rii PRZYRODA, jest to jedna z 6 kategorii, 
w  jakich odbywa się konkurs. Uniwersytet 
Rolniczy z  pokorą przyjmuje wyróżnienie 
mając na  uwadze, że  bez wsparcia licznego 

Nagroda Rodziców dla Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie za koordynację 
Festiwalu Nauki 2013
Kraków, 8 września 2013 r.

grona instytucji i  ciężkiej pracy setek osób 
sukces wydarzenia nie miałby miejsca. 
Nagrodę odebrał dr hab. inż. Stanisław 
Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki 
i  Współpracy Międzynarodowej, Prze-
wodniczący Rady Programowej Festiwalu 
Nauki 2013 podczas uroczystej gali w Urzę-
dzie Miasta Krakowa.

Komitet Organizacyjny Festiwalu nie 
spoczął na  laurach, już intensywnie pra-
cuje nad kolejną edycją wydarzenia. Uni-
wersytet Rolniczy po  raz czwarty będzie 
pełnił funkcję głównego organizatora. 
Serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: 
mgr inż. Joanna Roczniewska

Biuro Informacji i Promocji Młodzi naukowcy...

a może nawet przyszli nobliści
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Vivat Academia, vivant Professores! 
Z  takim przesłaniem spotkali się ab-

solwenci Wydziału Rolniczego i  Wydziału 
Zootechnicznego ówczesnej Wyższej Szko-
ły Rolniczej w  Krakowie, z  okazji 45.  lat 
od ukończenia studiów i 50. lat od immatry-
kulacji na  I  rok. Warto zaznaczyć, że  I  rok 
studiów rozpoczęliśmy w roku 1963 w licz-
bie 250 studentów, z  czego w  normalnym 
terminie tj. w roku 1968 stopień magistra in-
żyniera uzyskało 140 osób. Był to dziewiąty 
zjazd absolwentów z  rocznika 1968, co  jak 
łatwo policzyć nasze spotkania odbywały się 
regularnie co 5 lat. Świadczy to o silnej wię-
zi, jaka powstała w  czasie studiów między 

nami, jak również o przywiązaniu do naszej 
Uczelni. Więź ta w miarę upływu czasu sta-
je się jeszcze silniejsza i  nosi charakter nie 
tylko przyjaźni, lecz braterstwa. Byliśmy 
zawszę razem i  bardzo chcemy być razem 
aż do końca naszych dni. 

Uroczysta, oficjalna część zjazdu odby-
wająca się pod patronatem Jego Magnifi-
cencji Rektora prof. dr hab. Włodzimie-
rza Sady rozpoczęła się w  samo południe 
w sali Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. 
Spotkanie poprowadził kolega Norbert 
Marks witając bardzo serdecznie władze 
Uczelni w  osobach: JM Rektora Uniwer-
sytetu Rolniczego w  Krakowie prof. dr. 

hab. inż. Włodzimierza Sady, prof. dr. 
hab. inż. Andrzeja Lepiarczyka – dzie-
kana Wydziału Rolniczo-Ekonomiczne-
go, prof. dr. hab. inż. Czesława Klocka 
– dziekana Wydziału Hodowli i  Biologii 
Zwierząt, prof. dr. hab. inż. Stanisława 
Mazura – dziekana Wydziału Ogrodni-
czego. Wspaniali Goście, którzy zaszczyci-
li naszą, jubileuszową uroczystość zostali 
przywitani ogromnymi brawami.

Z dużą uwagą wysłuchaliśmy wystąpie-
nia JM Rektora UR, który przedstawił histo-
rię powstania studiów rolniczych w ramach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a  od  roku 
1953 samodzielnej Uczelni – Wyższej 

złoty Jubileusz Immatrykulacji Absolwentów 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie 
studiujących w latach 1963-1968
Kraków, 14-15 września 2013 r. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu z władzami Uczelni
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Szkoły Rolniczej i kolejno Akademii Rolni-
czej i wreszcie jedynego w Polsce Uniwersy-
tetu Rolniczego. Z  przedstawionej historii 
jednoznacznie wynika, że  w  okresie 60. lat 
funkcjonowania Uczelnia nasza rozwijała się 
bardzo dynamicznie tak w zakresie rozbudo-
wy bazy dydaktycznej i  badawczej, rozwoju 
kadry naukowej, jak też ciągle wzrastającej 
liczby kształconych studentów na  studiach 
stacjonarnych i  niestacjonarnych, inżynier-
skich, magisterskich oraz w ramach Studium 
Doktoranckiego. JM Rektor kończąc wy-
stąpienie wyraził ogromną radość, że  nasza 
więź z Uczelnią jest tak silna i złożył uczest-
nikom zjazdu bardzo serdeczne życzenia 
dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. Z podobnymi życzeniami 

wystąpili obecni dziekani wydziałów, z któ-
rymi nasi koledzy byli związani poprzez 
wykonywanie prac magisterskich w ramach 
specjalności: rolniczej, zootechnicznej, 
ogrodniczej oraz mechanizacji rolnictwa.

TO Były INNE CzASy

Słuchając wystąpienia JM Rektora u więk-
szości uczestników zjazdu nasunęła się re-
fleksja porównania warunków, w jakich my-
śmy studiowali z  dzisiejszymi warunkami 
studiowania naszych młodszych kolegów. 
Szczególnie pozytywne wrażenie wywołał 
wysoki standard pokojów, w których miesz-
kają obecnie studenci np. w domu studenc-
kim ,,Bratniak” przy ulicy Jabłonowskich. 

W  tym akademiku mieszkało wielu kole-
gów podczas studiów, a  po  50-ciu latach 
podczas zjazdu mieli okazję znów tam 
zamieszkać. Można tu  przytoczyć tylko 
jedną, ale jakże charakterystyczną wypo-
wiedź jednego z naszych kolegów, który był 
w latach 60. zakwaterowany w siedmiooso-
bowym pokoju z piętrowymi łóżkami i aby 
mógł spotkać się z  kandydatką na  żonę, 
musiał zakupić bilety do  kina pozostałym 
współmieszkańcom.

Zarówno w  wystąpieniach prowadzą-
cego spotkanie, jak też znakomitych Go-
ści podkreślano, że nasz rocznik wpisał się 
w  historię Uczelni w  sposób szczególny. 
Jego wyjątkowość polegała na tym, że z po-
śród absolwentów z roku 1968, 11. zostało 
zatrudnionych w  Uczelni na  etatach asy-
stentów naukowo-dydaktycznych. W  tej 
grupie 7. kolegów uzyskało tytuł profesora 
i byli to: Maria Leja, śp. Paweł Pisulewski, 
Elżbieta Pisulewska, Norbert Marks, Jan 
Ben, Stanisław Rożek, Paweł Brzuski. 
Stopień doktora habilitowanego uzyskał 
Kazimierz Nosal, a  doktora Leszek Ku-
czek, Aleksy Gałka, Witold Lenarczyk, 
Rościsław Kuciakowski. Warto również 
podkreślić, że  trzej nasi koledzy pełnili 
funkcje dziekana i byli to: prof. dr hab. Pa-
weł Pisulewski – dziekan Wydziału Tech-
nologii Żywności, prof. dr hab. Norbert 
Marks – dziekan Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki oraz prof. dr hab. Sta-
nisław Rożek – dziekan Wydziału Ogrod-
niczego. Ta  grupa jedenastu nauczycieli 
akademickich miała istotny udział w  po-
mnażaniu dorobku naszej Uczelni w zakre-
sie osiągnięć w  badaniach naukowych jak 
też w  rozbudowie i  unowocześnianiu bazy 
naukowo-dydaktycznej. Ponadto jeden 
z naszych kolegów Tadeusz Barowicz uzy-
skał tytuł profesora w Instytucie Zootech-
niki w Balicach w Państwowym Instytucie 
Badawczym. Tytuły doktora nauk rolni-
czych uzyskał Franciszek Żur – Instytut 
Zootechniki w Balicach, Izabela Żuracka 
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie i Anna Woźniak-Strzem-
bicka – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Spotkanie to również okazja do wspomnień
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Roślin Państwowy Instytut Badawczy. Na-
sze koleżanki i  koledzy zajmowali również 
wiele ważnych stanowisk w życiu gospodar-
czym i politycznym.

SPOTKANIE W „BUdzIE”

Wieczorem, o  godzinie 18 rozpoczęło się 
koleżeńskie spotkanie uczestników zjazdu 
w  rewitalizowanym przed rokiem histo-
rycznym Klubie „Buda”, znajdującym się 
jak przed laty w Domu Studenckim „Brat-
niak”, przy ulicy Jabłonowskich. Atmosfera 
tego spotkania była podniosła, a równocze-
śnie rodzinna. Stoły były zastawione do-
brym jadłem i wszelakimi trunkami. Nasze 
niezmiennie piękne koleżanki zachwycały 
wspaniałymi kreacjami, co  wzbudzało po-
wszechny podziw wśród męskiej części ko-
leżeństwa. Dominowały w  dalszym ciągu 
wspomnienia dotyczące studiów, a  zwłasz-
cza naszych wspaniałych nauczycieli i wielu 
kolegów, którym nie było dane spotkać się, 
z nami na kolejnym zjeździe. Jesteśmy prze-
konani, że  i  oni spotkali się w  zaświatach 
i cieszyli się z naszego Jubileuszu. W miarę 
upływu czasu pojawiały się piosenki z tam-
tych czasów śpiewane przez wspaniałych 
solistów, a  wreszcie powstałego in statu 
nascendi chóru seniorów po  45-ciu latach 
ukończenia studiów. Najwspanialej został 
wykonany hymn rolnika, który towarzyszy 
nam od  studiów poprzez wszystkie zjazdy. 
Nie obyło się też bez tańców przy muzyce 
serwowanej nam przez Andrzeja Pawłow-
skiego i  Alka Gałkę. O  dobrym samopo-
czuciu wszystkich uczestników spotkania 
świadczy to, że  trwało ono do  późnych 
godzin nocnych. Bardzo długie i  sympa-
tyczne były pożegnania połączone z życze-
niami, abyśmy się mogli w tak wspaniałych 
nastrojach i  przy dobrym zdrowiu spotkać 
za następne 5 lat. Zgodnie z  tradycją duża 
grupa koleżanek i  kolegów postanowiła 
jednak kontynuować spotkanie w  następ-
nym dniu przy słynnym grillu i  w  szałasie 
mieszczącym się na  terenie Wydziału In-
żynierii Produkcji i  Energetyki ufundowa-
nych w znacznej części przez naszego kolegę 

Witka Lenarczyka. Rolę gościnnego go-
spodarza pełnił jak zawsze kolega Norbert 
Marks. W poprawinach wzięło udział oko-
ło 25 osób, czyli prawie połowa wszystkich 
uczestników jubileuszowego zjazdu.

W  tym miejscu należą się gorące po-
dziękowania naszemu koledze i przyjacielo-
wi Witoldowi Lenarczykowi za ogromne 
zaangażowanie w  organizację wszystkich 
naszych zjazdów, a  szczególnie tego ostat-
niego – Jubileuszowego. W ostatnich latach 
jest prezesem Stowarzyszenia Absolwen-
tów Uniwersyteckich Studiów Rolniczych 
w  Krakowie. W  czasie pełnienia tej za-
szczytnej funkcji największym Jego osią-
gnięciem jest rozpoczęcie i  doprowadzenie 
do  szczęśliwego końca rewitalizacji histo-
rycznego Klubu „Buda”, którego wystrój 
i  wyposażenie budzi powszechny podziw. 
Tylko wtajemniczeni wiedzą ile Witek po-
święcił czasu w dyskusji z władzami Uczel-
ni, projektantami oraz wykonawcami tego 
zadania. W  tych poczynaniach wspierał 
go w  miarę możliwości Andrzej Pawłow-
ski – ikona Zespołu Góralskiego ,,Skalni”, 
a zwłaszcza znanego w dawnych już latach 
i  najlepszego w  środowisku akademickim 
Krakowa Kabaretu ,,Pod Budą”. Bardzo 
Wam dziękujemy Koledzy.

ROK JUBIlEUSzOWy

Nasz Jubileuszowy zjazd z  okazji 45-Iecia 
ukończenia studiów rolniczych wpisał się 

w obchody wspaniałych jubileuszów obcho-
dzonych w  tym roku w  Uniwersytecie Rol-
niczym. W  roku 2013 świętujemy właśnie 
Jubileusze: 90. Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego, 60. działalności naszej Uczelni 
oraz 45. Wydziału Ogrodniczego. Z tej oka-
zji pragniemy złożyć władzom Rektorskim, 
Dziekańskim i całej społeczności akademic-
kiej Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie 
dalszych, wspaniałych sukcesów i  osiągnięć 
w działalności naukowej, dydaktycznej i or-
ganizacyjnej. Wierzymy mocno, że  nasza 
Alma Mater będzie pomimo trudnych cza-
sów dynamicznie się rozwijać, a  naukowcy, 
absolwenci i  studenci będą sławić Jej imię 
na całym świecie.

Opracowanie: 
prof. dr hab. Stanisław Rożek

Od Redakcji:

W nawiązaniu do powyższego tekstu wspo-

mnieniowego Redakcja informuje, że podczas 

obchodów Jubileuszowych trzej absolwenci 

WSR studiujący w latach 1963-1968 zostali 

uhonorowani Medalem Sześćdziesięciolecia 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Lau-

reatami są: 

dr inż. Witold lenarczyk 
prof. dr hab. Norbert marks 
prof. dr hab. Stanisław Rożek

Serdecznie gratulujemy!
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W dniach 26-29 września 2013 r. w Domu 
Pracy Twórczej Akademii Morskiej 
w  Świnoujściu odbyło się spotkanie 
Prorektorów ds. Nauki i  Kierowników 
Działów Nauki Uczelni Rolniczych 
i Przyrodniczych. Organizatorem spotka-
nia był Dział Nauki Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie pod kierownictwem Prorek-
tora ds. Nauki – prof. dr hab. Mikołaja 
Protasowickiego. 

W spotkaniu uczestniczyli następujący 
Prorektorzy: 
•	 Prorektor ds. Nauki – dr hab. inż. 

Dariusz Boroński, prof. UTP, Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy,

•	 Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Ka-
zimierz Jankowski, Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

•	 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Mię-
dzynarodowej – dr hab. inż. Stanisław 
Małek, prof. UR, Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie,

•	 Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Jan 
Niemiec, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie,

•	 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą – prof. dr hab. Jan Pikul, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

•	 Prorektor ds. Nauki i Innowacji – prof. 
dr hab. Tadeusz Trziszka, Uniwersy-
tet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

oraz Kierownicy Działów Nauki:
•	 mgr Wioletta Dobosiewicz-Bukaluk, 

mgr Beata Majewska, zastępca kierow-
nika, Uniwersytet Techniczno-Przy-
rodniczy w Bydgoszczy,

•	 mgr Hanna Janowska, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu,

•	 dr Barbara Kępys, Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie,

•	 dr inż. Rafał Korbal, Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie,

•	 mgr Mariola Wachelko, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie.

W  spotkaniu wziął udział również 
JM  Rektor Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki przybli-
żając gościom informacje o jednostce w prezen-
tacji Uczelnia nowoczesna z tradycjami. 

Zaproszeni prelegenci wygłosili nastę-
pujące wykłady: 
•	 prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski, 

ZUT Szczecin – Wsparcie badań i wdro-
żeń w programach i działaniach NCBiR,

•	 prof. dr hab. Zbigniew Osiński, 
UMCS Lublin – Czego nie widzi bi-
bliometria? Problemy z  oceną dorobku 
w awansach naukowych,

•	 prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, UP 
Wrocław – Klaster Nutribiomed – Wspól-
nota wiedzy i innowacji KIC – Nowe tren-
dy w rozwoju gospodarczym Europy, nowa 
inicjatywa platformy Foodbest,

•	 prof. dr hab. Józef Szlachta, członek 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
Sekcji Nauk biologicznych, rolniczych, 
leśnych i  weterynaryjnych, UP Wro-
cław – Waga i znaczenie wprowadzonych 
zmian w procedurach awansu naukowego,

•	 Joanna Niemcewicz, ZUT Szczecin – 
Regionalne Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
– wsparcie nauki i biznesu. 
Tematyka poruszona w  zaprezentowa-

nych wystąpieniach spotkała się z ożywioną 
dyskusją uczestników spotkania. 

Opracowanie:
dr Barbara Kępys

Kierownik Działu Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej

Spotkanie Prorektorów ds. Nauki i Kierowników 
działów Nauki Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
świnoujście, 26-29 września 2013 r.

Uczestnicy spotkania
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Uniwersytet Rolniczy bardzo aktywnie 
włącza się w  organizację szeregu wydarzeń 
zarówno kulturalnych, jak i  o  charakterze 
popularnonaukowym. Jednym z  nich jest 
Małopolska Noc Naukowców. Inicjatywa 
ewidentnie przyjęła się w  Krakowie, byli-
śmy bowiem świadkami już siódmej edycji 
tej imprezy, po  raz kolejny również pobito 
rekord uczestników – 54 000 osób. Od po-
czątku projektem opiekuje się Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego. 
Jest on  realizowany w  ramach 7. Programu 
Ramowego UE, Akcji Marie Curie. 27 wrze-
śnia Kraków był jednym z 300 europejskich 
miast, których mieszkańców ogarnęła moc 
naukowych wrażeń (bez względu na  wiek 
czy wykształcenie).

Niezwykle bogaty program, jaki przy-
gotowało 16 Partnerów przedsięwzięcia 
nie przeszkodził w tym, aby licznie przybyć 
w mury także naszej Uczelni. Z powodze-
niem wpisaliśmy się w  hasło przewodnie, 
czyli Inteligentne specjalizacje Małopolski. 
Zaprezentowały się tradycyjnie Wydzia-
ły: Hodowli i  Biologii Zwierząt, Leśny, 
Ogrodniczy, Inżynierii Produkcji i  Ener-
getyki i po raz pierwszy Inżynierii Środo-
wiska i Geodezji oraz Technologii Żywno-
ści. Pełnomocnicy wydziałowi wraz z  ich 
zespołami włożyli dużo pracy i  serca by 
zarówno pomysłowymi tytułami pokazów 
i  warsztatów, ale przede wszystkim ich 
sprawnym i  ciekawmy przeprowadzeniem 
zachęcić jak największą liczbę odwiedza-
jących. Ci, którzy zdecydowali się zawitać 
w  progi Uniwersytetu Rolniczego mieli 
okazję, aby zgłębić m.in.: zasady hodow-
li in vitro, nauczyć się rozpoznawać ryby 
i  owady, smaki i  zapachy lasu, poznać jak 

wędrują nasiona, wykonać samodzielnie 
ozdoby z drewna, mchu, czy paproci, roz-
poznawać i  wykorzystać drzewa ozdobne, 
wytwarzać paliwa z roślin energetycznych 
i  energię z  odpadów oraz poznać zasa-
dy racjonalnego żywienia. Na  Wydziale 
Technologii Żywności szczególną popu-
larnością cieszyły się zajęcia, na  których 
samodzielnie można było upiec chleb 
bezglutenowy, ciasteczka oraz zrobić lody. 
Miłośników nowoczesnych technologii 
zaprosiliśmy na zajęcia umożliwiające zro-
bienie zdjęć w  technice trójwymiarowej. 
W  programie nie zabrakło wielu konkur-
sów i zabaw dla najmłodszych.

Łącznie przygotowano około 60 propo-
zycji, przy zaangażowaniu około 200 osób 
(w  tym studentów, doktorantów, pracowni-
ków naukowych i  technicznych). Kierow-
nictwo naukowe nad projektem sprawo-
wał dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. 
UR – Prorektor ds. Nauki i  Współpracy 
Międzynarodowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w  prace oraz przybyłym go-
ściom, którzy zdecydowali się spędzić z nami 
wrześniowy wieczór. Zapraszamy na kolejną 
Noc Naukowców już za rok.

Opracowanie: 
mgr inż. Joanna Roczniewska 

Biuro Informacji i Promocji

Pełnomocnicy Wydziałowi  
ds. małopolskiej Nocy Naukowców 2013 
dr inż. magdalena Frączek, Wydział Leśny 

dr hab. inż. Edyta molik, 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

dr inż. Bartosz mitka, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

dr inż. monika Bieniasz,

Wydział Ogrodniczy 

dr hab. inż. Jacek Salamon, 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki 

dr inż. Anna Starzyńska-Janiszewska, 

Wydział Technologii Żywności

Na naukę nigdy nie jest za późno 
– czyli Noc Naukowców za nami
Kraków, 27 września 2013 r.

Takiego entuzjazmu nie da się zapomnieć
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Katedra Gospodarki Przestrzennej i  Ar-
chitektury Krajobrazu Wydziału Inży-
nierii Środowiska i  Geodezji współpra-
cuje od  kilku lat z  Katedrą Gospodarki 
Przestrzennej i  Architektury Krajobrazu 
z Beijing University of Agriculture w Chi-
nach. Efektem tej współpracy był udział 
dwóch profesorów z  Beijing University 
of Agriculture w międzynarodowym semi-
narium naukowym organizowanym przez 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
w  ramach projektu badawczego Cultural 
Landscapes of mountain and highland ri-
ver valleys, realizowanego z  Polsko-Nor-
weskiego Funduszu Badań Naukowych, 
co miało miejsce w roku 2010.

Kolejnym etapem współpracy z  Be-
ijing University of Agriculture jest reali-
zacja, planowanego na  lata 2012-2014, 
w  ramach Polsko-Chińskiej Komisji ds. 
Współpracy Naukowo-Technicznej, mię-
dzynarodowego projektu Comparison of 
the culture landscapes under background 
of the urbanization in China and Poland, 
zatwierdzonego w zeszłym roku przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Współpraca z Beijing University of Agriculture, Chiny

Kraków – Beijing, 20-26 października 2013 r. 

RP oraz  Ministerstwo Nauki i  Technolo-
gii Chińskiej Republiki Ludowej.

W ramach tego projektu w październi-
ku 2013 r. sześciu pracowników Wydziału 
Inżynierii Środowiska i  Geodezji wzięło 
udział w tygodniowym seminarium nauko-
wym w  Beijing University of Agriculture, 
z następującymi referatami:

1. Presentation of Poland and the Kra-
kow city (prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Ostrowski, dr hab. inż. Józef Hernik).

2. Presentation of the University of Agri-
culture in Krakow and Faculty of En-
vironmental Engineering and Land 
Surveying (prof. dr hab. inż. Krzysz-
tof Ostrowski, dr hab. Bogusław Mi-
chalec, prof. UR).

3. Protection of cultural landscape in Po-
land of rural areas (dr hab. inż. Józef 
Hernik).

4. Spatial planning as an instrument 
of  shaping cultural landscapes (prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Gawroński).

5. Water resources management in Po-
land (prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Ostrowski).

6. Cultural landscapes of water reservoirs 
(dr hab. inż. Bogusław Michalec, 
prof. UR).

7. Sanitary infrastructure in Poland (prof. 
dr hab. inż. Jan Pawełek).

8. Cultural landscapes of river valleys (prof. 
dr. hab. inż. Artur Radecki-Pawlik)
Podobne seminarium naukowe zapla-

nowano na lipiec 2014 r. w Krakowie.

W Polsce i w Chinach, dzięki tradycyj-
nemu użytkowaniu gruntów przez wiele wie-
ków, zostały wykształcone liczne kulturowe 
i historyczne krajobrazy, stanowiące o tożsa-
mości tych państw. Do badań, we wspólnie 
podjętym temacie, na  terenie naszego kraju 
wybrano region Małopolski, a  w  Chinach 
tereny rolnicze w bezpośrednim sąsiedztwie 
Pekinu, charakteryzujące się bogactwem 
krajobrazów kulturowych.

Celem tej współpracy jest wymiana do-
świadczeń w zakresie ochrony i kształtowa-
nia krajobrazów kulturowych, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, rewita-
lizacji terenów zdegradowanych w  związku 
z  rozwojem i  urbanizacją. Dzięki wizytom 
studialnym możliwe będzie także nawiąza-
nie współpracy naukowej oraz bezpośredniej 
wymiany doświadczeń, która w  przyszłości 
owocować może dalszymi wspólnymi pro-
jektami badawczymi. 

Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji,

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej 

i Architektury Krajobrazu,
dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik projektuSpotkanie uczestników projektu z prorektorem Beijing University of Agriculture 
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Ponad 100. wystawców prezentowało swoją 
ofertę w  czasie targów edukacyjnych w  Ki-
jowie zatytułowanych Обучение за рубежем 
(Studia za granicą). Wielokrotnie już pisali-
śmy, że potrzeba internacjonalizacji, a w tym 
otwarcie się na  przyjęcie studentów spoza 
Polski jest jednym z  kluczowych zagadnień 
na drodze rozwoju Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Naszą Uczelnię na  targach reprezen-
towali pracownicy Działu Nauki i  Współ-
pracy Międzynarodowej, kierownik biu-
ra dr Barbara Kępys i  mgr Dominika 
Dankiewicz. W ramach projektu Study in 
Krakow wspólnie z przedstawicielami Aka-
demii Górniczo-Hutniczej, Politechniki 
Krakowskiej oraz Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pro-
wadziliśmy aktywną kampanię promocyj-
no-informacyjną dotyczącą możliwości 
kształcenia w Krakowie. Podczas kilku dni 
targów mieliśmy możliwość spotkania się 
z  przyszłymi studentami, o  czym będzie-
my się mogli przekonać już za kilka mie-
sięcy po  kolejnej rekrutacji. Szczególnym 
zainteresowaniem w  dziedzinie szeroko 
rozumianych nauk rolniczych cieszyły się: 
Biotechnologia, Architektura Krajobrazu, 
Weterynaria, Dietetyka, Ekonomia oraz 
Nauki o Środowisku. 

Targi edukacyjne w Kijowie
Kijów, 14-16 listopada 2013 r.

Uniwersytet Rolniczy ma bogatą 
ofertę kierunków oraz specjalności, dzięki 
czemu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
rynku pracy. Jednak wciąż zmieniające się 
uwarunkowania ekonomiczne wymusza-
ją baczną obserwację, a  w  razie potrzeby 
dostosowanie się do  istniejących potrzeb. 
Szybka reakcja ośrodków dydaktycznych, 
to klucz do sukcesu i  szansa na pozostanie 
liczącym się graczem na rynku Europejskie-
go Szkolnictwa Wyższego. 

Atutem naszej Uczelni okazała się rów-
nież baza naukowo dydaktyczna w  postaci 
licznych stacji doświadczalnych, laborato-
riów oraz kół naukowych. Słyszeliśmy wiele 
pozytywnych słów względem naszej Uczelni, 

jako dobrego ośrodka badawczego oraz  po-
tencjalnego partnera dla przedstawicieli 
ukraińskich przedsiębiorców i naukowców. 

W  ramach targów udało nam się na-
wiązać współpracę z  kilkoma firmami re-
krutacyjnymi, z  którymi nasz Uniwersy-
tet podpisał już umowę o  współpracy, jak 
również wymienić doświadczenia z  innymi 
uczelniami. W  najbliższej przyszłości liczy-
my, że  te działania promocyjne przełożą się 
na konkretne rezultaty w postaci obecności 
studentów z Ukrainy w naszej Uczelni. 

Opracowanie: dr Barbara Kępys, 
mgr Dominika Dankiewicz, 

Dział Nauki i Współpracy MiędzynarodowejOdwiedzający mieli wiele pytań

Oferta UR cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Dział Informatyczny UR wystąpił z  wnio-
skiem o dofinansowanie inwestycji w zakre-
sie budowy infrastruktury umożliwiającej 
dostęp bezprzewodowy do  sieci LAN Uni-
wersytetu Rolniczego (zgodnie z  zasadami 
eduroam określonymi przez Konsorcjum 
PIONIER) obejmującej campus Uczel-
ni w  Krakowie-Mydlnikach. Inwestycja 
ta obejmowała lokalizacje:
•	 Balicka 116b, Balicka 122 (Wydział 

Technologii Żywności oraz Wydział 
Inżynierii, Produkcji i Energetyki, 7 bu-
dynków, w planie 62 punkty dostępowe, 
w tym 2 zewnętrzne),

•	 Balicka 253 (Wydział Inżynierii Środo-
wiska i Geodezji, 3 budynki, w planie 34 
punkty dostępowe, w tym 4 zewnętrzne).
Na  podstawie decyzji nr 997/IA-

-LAN/2013 Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego wniosek dostał pozytywną 
ocenę Zespołu Specjalistycznego i  został 
umieszczony na  liście projektów rekomen-
dowanych do  dofinansowania. Opinia Ze-
społu Specjalistycznego została podtrzyma-
na przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na posiedzeniu 14 lutego 2013 r. 

Budowa infrastruktury informatycznej
Kraków, 7 listopada 2013 r.

Planowany koszt realizacji inwestycji i źródeł finansowania to:

Lp. Wyszczególnienie Planowane nakłady 
(zł)

1 Wnioskowana kwota dotacji celowej ze środków ustalonych 
w budżecie państwa na naukę 600.000

2 Środki własne 117.000

3 Kredyt lub pożyczka –

4 Dotacja celowa z innych części budżetu państwa –

5 Środki z innych źródeł niż dotacje celowe –

6 Nakłady ogółem (lp. 1-5) 717.000

Dział Informatyczny podjął nie-
zwłoczne działania w  celu przygotowania 
inwestycji. Ze  względu na  niższą kwotę 
dofinansowania musieliśmy zmniejszyć 
zakres prac i tak przyjęliśmy realizację in-
westycji tylko w  lokalizacji Balicka 116b 
i  Balicka 122. Po  przygotowaniu specy-
fikacji do  przetargu i  przeprowadzeniu 
przetargu została wyłoniona firma Apius 
do realizacji przedsięwzięcia.

Termin realizacji projektu to  31 grud-
nia 2013 roku.

Opracowanie: 
mgr inż. Wojciech Dyrek, 

główny informatyk UR

Kwota dotacji, którą Uniwersytet Rol-
niczy otrzymał na  podstawie tej decyzji 
to 200.000 zł.
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O kulturze wina

Obecnie uprawa winorośli w  Polsce ma 
niewielkie znaczenie gospodarcze, ale towa-
rzyszy jej duże zainteresowanie społeczne 
i szybki wzrost powierzchni upraw. Wynika 
to  między innymi z  coraz popularniejszej 
w  naszym kraju mody na  produkcję wina, 
wyprodukowanego z owoców pochodzących 
z  własnej winnicy. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się przede wszystkim sadzenie 
winnic z odmian przerobowych. 

Produkcja wina w  polskich warun-
kach jest znacznie trudniejsza, bardziej 
ryzykowna – i  w  konsekwencji dużo 
droższa – niż w większości tradycyjnych 
krajów winiarskich. Najbardziej oczywi-
stą przyczyną tych utrudnień jest nasz 

klimat, nie zawsze sprzyjający uprawie 
winorośli. Dlatego też od  winogrod-
nika wymaga się bardzo dużej wiedzy 
zarówno tej teoretycznej, jak również 
praktycznej.

Od CzEGO zACząĆ?

Winorośl jest bardzo wymagająca, 
co  do  siedliska, na  którym rośnie. Przed 
założeniem winnicy należy zwrócić uwagę 
na ukształtowanie terenu, rodzaj i grubość 
warstwy gleby wraz z  podglebiem, budo-
wę geologiczną podglebia oraz lokalny 
mikroklimat, a  także bakterie, grzyby, 
pleśnie i  żerujące na  winorośli insekty. 

To  najważniejsze elementy kształtujące 
środowisko krzewu winorośli.

Aby winorośl dobrze rosła, dobrze plo-
nowała i  dawała wysokiej jakości owoce, 
z których będzie można zrobić dobre wino, 
musi rosnąć na stoku południowym, a naj-
lepiej południowo-zachodnim który jest 
najlepiej doświetlony przez słońce i  o  na-
chyleniu zbocza ok. 15-20 proc. Krzewy wi-
norośli rosnące na takim zboczu dadzą nam 
owoce o  jakich marzymy pod warunkiem 
jednak, że  warunki pogodowe będą rów-
nież sprzyjać dojrzewaniu owoców. Często 
bowiem późno wiosenne, jak również wcze-
sno jesienne przymrozki mogą sprawić, 
że owoce nie zdążą dojrzeć.

Uprawa winorośli
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UNIWERSyTECKIE dOśWIAdCzENIA

Wytypowanie odpowiedniego stanowiska 
na  terenie Stacji Doświadczalnej w  Garli-
cy Murowanej nie było łatwe. Teren mimo, 
iż  był obszerny, to  jednak ze  względu 
na  niekorzystne ukształtowanie znacznej 
jego części (bardzo duże nachylenie stoków 
i północna wystawa), nie spełniał warunków 
do założenia winnicy.

Po  licznych konsultacjach, zarówno 
ze  środowiskiem naukowców jak również 
winiarzy praktyków, wytypowaliśmy dział-
kę, na  której została założona winnica. Te-
ren, na  którym rośnie winnica ma wystawę 
południową o nachyleniu zbocza ok. 15 proc. 

Pierwsze sadzonki zostały posadzone 
wiosną 2007 r. i było to zaledwie 250 sztuk 
w pięciu odmianach: Muskat Odesski, Seyval 
Blanc, Jutrzenka, Regent i  Marechal Foch. 
Początkowo ta mini winnica miała być uzu-
pełnieniem kolekcji roślin sadowniczych, 
znajdujących się na  terenie Stacji Doświad-
czalnej w Garlicy Murowanej. 

WINNICA GARlICKI lAmUS

Wiosną 2008 r. dzięki przychylności ówcze-
snego Rektora prof. Janusza Żmiji, jak rów-
nież prof. Stanisława Rożka, ówczesnego 

dziekana Wydziału Ogrodniczego, winnica 
została powiększona do  1 ha powierzchni, 
na której rośnie prawie 3000 sztuk krzewów 
w 15 odmianach. Większą cześć krzewów sta-
nowią odmiany (o jasnych gronach), na wina 
białe, są  to: Muskat Odesski, Seyval Blanc, 
Bianca, Aurora, Sibera, Hibernal, Johaniter 
oraz Solaris. Mamy w uprawie również polską 
odmianę winorośli – Jutrzenkę – wyhodowa-
ną w winnicy Golesz przez Romana Myśliw-
ca. Odmiana ta jest bardzo plenna o dużych 
gronach, dojrzewająca w połowie październi-
ka, dająca wina bardzo aromatyczne o  lekko 
kwaśnym smaku. Na wina czerwone uprawia-
my odmiany: Regent, Rondo, Mareschal Foch, 
Leon Millot, Swensonred. Winnica, którą 
nazwano Garlicki Lamus została zarejestro-
wana w  2013  r. w  Agencji Rynku Rolnego 
jak również w Urzędzie Celnym. W tym też 
roku rozpoczęto w niej produkcję wina. Win-
nica ma do  dyspozycji doskonale przygoto-
waną i wyposażoną winiarnię znajdującą się 
przy al. 29 Listopada, w której oprócz samej 
produkcji (przerobu winogron) prowadzone 

są zajęcia dydaktyczne z zakresu enologii. Za-
jęcia te cieszyły się w 2013 r. bardzo dużym 
zainteresowaniem ze  strony studentów Wy-
działu Ogrodniczego.

Oczywiście podstawowymi zadaniami, 
jakim służy winnica są  kształcenie studen-
tów z zakresu uprawy winorośli, jak również 
badania, które już są realizowane lub są przy-
gotowywane do realizacji. 

UWAGA! KONKURS NA NAzWę WINA

Z owoców, które pozyskiwane są w Winni-
cy Garlicki Lamus produkowane jest wino, 
i  w związku z tym faktem JM Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie 
profesor Włodzimierz Sady ogłosił kon-
kurs na  nazwę wina, pod jaką będzie ono 
w przyszłości sprzedawane.

Szczegółów dotyczących konkursu 
w tym regulaminu należy szukać na stronie 
internetowej Uniwersytetu.

Opracowanie: 
dr inż. Przemysław Banach

Widok na Garlicki Lamus

Skład Jury:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – rektor UR w latach 2005-2012

prof. dr hab. inż. Stanisław mazur – dziekan Wydziału Ogrodniczego 

mgr Magdalena Bialik – zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

prof. dr hab. inż. marek Grabowski – kierownik Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa 

dr inż. Przemysław Banach - Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

79

ni
e 

ty
lk

o 
na

uk
a



zapowiedź XXII Szkoła zimowa 
Hodowców Bydła w zakopanem

W  dniach 24-28 marca 2014 roku odbędzie 
się XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła 
w  Zakopanem. Od  lat Szkoła Zimowa orga-
nizowana jest jako forum dla świata nauki, 
praktyki zootechnicznej oraz organizacji i firm 
wspierających hodowców w  zakresie chowu 
i hodowli bydła. Rokrocznie Szkoła gromadzi 
ponad 200 osób z kraju i zagranicy.

Tematyka tegorocznej Szkoły będzie obej-
mowała między innymi następujące zagadnienia:

•	 genetyka	i hodowla	bydła	mlecznego,
•	 genetyka	i hodowla	bydła	mięsnego,
•	 żywienie	bydła,
•	 ekonomika	produkcji	mleka	i wołowiny,
•	 aktualne	 osiągnięcia	 badawcze	

Katedr i  Instytutów krajowych 
i zagranicznych.

Podczas sesji Szkoły, oprócz referatów, 
przewidziane są też sesje plakatowe.

Główny organizator:
Katedra Hodowli Bydła

Uniwersytet Rolniczy 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 24/28, 

30-059 Kraków

tel.:  12 662 40 88, 12 662 40 90; 

fax: 12 6624162

e-mail: szkolazimowa@op.pl
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Jest Pan postacią znaną w środowisku ar-
tystycznym. Naszą rozmowę zacznę może 
trywialnie, ale jak zostaje się artystą?
Bodaj Pablo Picasso stwierdził, że  artystą 
się nie jest – artystą się bywa. A tak poważ-
nie, jeszcze na  początku liceum plastycz-
nego nie wiedziałem, że  będę rzeźbiarzem. 
W  tym momencie przypominają mi się 
słowa JM  Rektora Włodzimierza Sady 
z  wystąpienia w  czasie jubileuszu Uniwer-
sytetu Rolniczego, powiedział on, że  droga 
naszego życia ukierunkowana zostaje przez 
pewne osoby, które dostrzegają w  młodym 

człowieku, swoim uczniu talent. Moim mi-
strzem był rzeźbiarz absolwent profesora 
Xawerego Dunikowskiego – profesor 
Stanisław Tobiasz – nauczyciel rzeźby 
w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. 
Powiedział mi wówczas – Ty Jurek powinie-
neś iść na wydział rzeźby ASP, bo masz talent 
i możliwości rzeźbiarskie. Przez dwa lata gro-
madziłem swoje prace plastyczne, rysunki, 
zdjęcia, rzeźby i obrazy. Egzamin na Wydział 
Rzeźby zdałem pomyślnie. Studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, to był okres 
ciężkiej pracy. Rzeźba różni się od  innych 

kierunków studiów w  Akademii. Wymaga 
dużej dyscypliny, umiejętności technicznych 
tworzenia konstrukcji i  przede wszystkim 
wyobraźni przestrzennej. Najpierw przygo-
towuje się koncepcję rysunkową, potem pro-
jekt w  pewnej skali.To  trudna, ale i  piękna 
sztuka. I tak od prawie 40. lat uprawiam za-
wód rzeźbiarza i medaliera. Medalierstwem 
zainteresowałem się na piątym roku studiów. 
Dzięki prof. Bronisławowi Chromemu po-
kochałem medalierstwo i jest ono moją pasją.

Dziś sztuka wyszła poza klasyczne ramy: 
malarstwo, rzeźba, grafika, więc i  współ-
cześni twórcy wychodzą często poza 
te ramy szukając swoich środków wyrazu. 
Pan pozostał wierny sztuce rzeźbienia, 
w pewnym sensie klasycznym rzeźbiarzem.
Ciekawe określenie – klasycznym rzeź-
biarzem – ale może faktycznie coś w  tym 
jest. Od  lat w  sztuce funkcjonują dwa nur-
ty: własna, twórcza idea wyrażania siebie 
w  sztuce rzeźbiarskiej oraz rzeźba realizo-
wana na zadany temat. Rzeźba propozycyjna 
to kierunek, w którym artysta chce odbiorcy 
przekazać własny stosunek do otaczającej go 
rzeczywistości poprzez jego indywidualną 
formę wyrazu. Wystawy są różne, konkursy, 
biennale, prace na określony temat, a niekie-
dy nawet i  tego tematu nie ma sprecyzowa-
nego. Wówczas prezentuje się prace na wolny 
temat. Takie pierwsze próby podejmowałem 
w  latach 70. XX wieku, lecz wówczas re-
alia były jakże odmienne od  dzisiejszych. 
Jednak miało to  także swoje plusy, a  mia-
nowicie młody twórca tworzył to, co  czuł 

zaczęło się od spotkania z Panem Rektorem 
i Panem dziekanem i wówczas zapadła decyzja, 
aby przygotować popiersie odlane w brązie 

–  rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Nowakowskim, autorem popiersia Rektora Tadeusza 
Wojtaszka i medalu Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Pracownia profesora Jerzego Nowakowskiego
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i to co chciał przekazać odbiorcy – swój sto-
sunek do otaczającej go rzeczywistości, sytu-
acji nawet politycznej (lata siedemdziesiąte, 
osiemdziesiąte – pamiętamy), nie kierował 
się on modą, czy potrzebami rynku – w pew-
nym sensie był wolny. Nikt nie liczył, tak-
że, że od razu jego dziełami zainteresuje się 
wielki marszand i zaproponuje mu ogromne 
pieniądze.

Drugi kierunek – to  prace na  zadany 
temat. Funkcjonuje to tak jak u nas w Uczel-
ni – my nadal wymagamy, aby student od-
powiedział na  zadany temat pod względem 
koncepcji, opracowania propozycji, techno-
logii, i wykonania. Zatem praca rzeźbiarska 
musi być wykonana przez niego od  począt-
ku do  końca. To  jest bardzo istotne. Wielu 
naszych kolegów zza granicy zazdrości nam 
utrzymania tych starych wzorców edukacji, 
które oni bezpowrotnie utracili.

Jak się to stało, że Pan podjął się odpowie-
dzi na zadanie dotyczące jubileuszu Uni-
wersytetu Rolniczego?
Władzom Uniwersytetu zostałem polecony 
przez profesora Kazimierza Wiecha, z któ-
rym kiedyś już współpracowałem. Ucieszy-
łem się, że  będę mógł przedstawić projekt 
i  tym sposobem uczestniczyć w  obchodach 
tego jubileuszu. 

Jak wspomina Pan prace nad popiersiem 
profesora Tadeusza Wojtaszka?
To  właśnie była taka praca na  zady temat. 
By jednak odpowiedzieć na  ten temat nale-
żało wpierw zebrać jak najwięcej informacji 
o  postaci, jej życiu, znaczeniu dla Uniwer-
sytetu, następnie określić skalę realizacji, 
miejsce i formę pomnika, również materiał, 
w  którym będzie zrealizowany. Inne uwa-
runkowania i  możliwości stwarza kamień, 
inne brąz, jeszcze inne drewno. Konieczne 
jest również określenie ram budżetowych 
przedsięwzięcia, by nie okazało się, że  pro-
za życia zmusi do  pójścia na  niechciane 
kompromisy.

Jak przebiegał proces twórczy tego 
popiersia?

Zaczęło się od spotkania z Panem Rektorem 
i  Panem Dziekanem Wydziału Ogrodni-
czego i  wówczas zapadła decyzja, aby przy-
gotować popiersie odlane w  brązie. Po  tym 
spotkaniu wróciłem do  pracowni, wziąłem 
ołówek i  zacząłem kreślić koncepcję prze-
strzenną całości. W  rzeźbiarstwie są  takie 
słowa klucze: koncepcja, proporcje, ciężary, 
wielkości form, kontrasty form, poszukiwa-
nie wyrazu postaci. Szukałem dodatkowych 
informacji o profesorze Wojtaszku, ponieważ 
on już nie żyje, poprosiłem o jego fotografie 
z  różnych okresów życia. Po  zatwierdzeniu 
koncepcji przestrzennej przystąpiłem do ana-
lizy tych zdjęć, zastanawiając się nad wybo-
rem okresu, w  którym profesor wyglądał 
w  mojej ocenie najkorzystniej. Oczywiście 
osoby znające go mogą zawsze powiedzieć, 
że  inaczej go pamiętają. Wynika to  z  faktu, 
że  każdy człowiek inaczej postrzega otacza-
jącą nas rzeczywistość, zaś w przypadku po-
mników portretowych kłopot ten jest jesz-
cze większy, gdyż nasza pamięć jest ulotna, 
zaś osoba zapisuje się w naszych przeżyciach 

przez pryzmat jakiegoś wydarzenia – miłego 
lub trudnego. Jednak wracając do tworzenia. 
Najpierw zbiłem drewniany podest imitują-
cy kamienny cokół. Następnie przystąpiłem 
do rzeźbienia portretu w glinie, która jest ma-
teriałem plastycznym, lepszym w  mojej oce-
nie niż plastelina. Jednak by ona pozostawała 
stabilna konieczne jest wykonanie specjalnej 
drewnianej konstrukcji.

Jaka była koncepcja pomnika?
Ponieważ profesor Wojtaszek był wysokim, 
postawnym mężczyzną, postanowiłem tak 
dobrać formę popiersia, by sprawiało ono 
wrażenie stojącej postaci. Dodatkowo łań-
cuch i  toga rektorska z  gronostajami, pod-
kreślają jego dostojność. Stąd samo popiersie 
niejako wychodzi z postumentu.

Wspomniał Pan o  zdjęciach. Czy każde 
zdjęcie służy rzeźbiarzowi, jako wzór?
Nie, nawet dobrze wykonane artystycz-
ne zdjęcie trzeba odpowiednio przeana-
lizować, aby zaznaczyć formę, proporcje, 

Profesor Jerzy Nowakowski przy pracy
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kształt. Istotne są kluczowe elementy twarzy, 
a  są  nimi: oczy, uszy, czoło, broda, szczęka, 
nos. To tworzy dopiero bryłę i wyraz głowy. 
Pozostaje jeszcze zadanie najtrudniejsze – 
należy oddać nie tylko wygląd, ale także 
charakter, osobowość. Szukałem tej formy, 
nie było to  proste, gdyż ja nie znałem pro-
fesora, ale nieocenione były uwagi Pana 
Rektora, jako jego ucznia. Co więcej w pew-
nym momencie odwiedziła mnie znajoma, 
absolwentka WSR, uczennica Ewa Kisie-
lewska-Sękowska, która dobrze pamiętała 
swojego profesora i gdy tylko weszła do pra-
cowni zawołała – O  Jurek, rzeźbisz Woj-
taszka. To  było to  dla mnie potwierdzenie, 
że zmierzam w dobrym kierunku.

A czy były korekty Pańskiej wizji?
Oczywiście, co  więcej po  pierwszym spo-
tkaniu z  JM Rektorem Włodzimierzem 
Sady i  profesorem Tadeuszem Juliszew-
skim, wysłuchaniu ich uwag, postanowi-
łem pracę nad głową rozpocząć całkowicie 
od  nowa, czyli mówiąc w  naszym języku 
„przekopać glinę” – to uczy pokory wobec 
sztuki, odbiorców i  wobec siebie samego. 
Po  tym etapie przystąpiłem do  pracy nad 
torsem i  zawieszonym na  nim łańcuchem. 
Tu  praca wymagała bardzo dużej dokład-
ności. Ukazania wszystkich detali, faktury 
ogniw, godła Uczelni.

Po  zatwierdzeniu glinianego projektu, 
przystąpiłem do przygotowywania gipsowe-
go negatywu. Gdy gipsowy negatyw jest zro-
biony wyjmuje się z niego gliniany pozytyw 
i gips zabezpiecza się i przygotowuje do od-
lewu, negatyw po  odlaniu w  gipsie zostaje 
zniszczony. Ponieważ gips jest twardym ma-
teriałem dokonuje się na nim poprawek uwi-
daczniających bardzo drobne detale, których 
glina nie jest w  stanie przenieść. Ze  wzglę-
dów technologicznych popiersie rozdziela się 
na  elementy – głowa osobno, korpus osob-
no. Po odlaniu w brązie spawa się wszystkie 
te  elementy. Technologia odlewu w  brązie 
jest bardzo skomplikowana i zajmują się nią 
profesjonalni odlewnicy. Zmierzając ku fi-
nałowi – po odlaniu rzeźba jest patynowana, 
polerowana i następnie montowana na wcze-
śniej posadowionym postumencie z polskie-
go „marmuru” Sławniowice. 

Gdy już mamy popiersie należy skupić się 
na postumencie.
Wybrany materiał, musi tworzyć z  odlaną 
formą całość – w  naszym żargonie mówi się 
często: „rzeźba musi żyć”. Należy poszukać 
odpowiedniego kamienia, może to być granit, 
marmur lub inny minerał. Ważne jest by fak-
tura tego cokołu była odpowiednia, można 
kolokwialnie powiedzieć ładna, by nie było 
przebarwień, pęknięć, czy innych defektów, 

chyba takich elementów właśnie oczekujemy. 
Sam kamień już w  kamieniołomie jest cięty 
i  polerowany według projektu. Kluczowym 
zagadnieniem jest teraz dokładność wymia-
rowa. Tak by popiersie „weszło” na  cokół 
i  by z  niego nie spadało. Należy oczywiście 
uwzględnić pracę dwóch różnych materiałów 
– metalu i  kamienia, pod wpływem zmian 
temperatury. To praca z dokładnością do mi-
limetra. Kolejnym kłopotem jest ustawienie 
cokołu. Samo popiersie nie jest ciężkie, gdyż 
jest puste w środku, natomiast kamienny po-
stument może ważyć nawet kilka ton. W na-
szym przypadku waży on około 800 kg. Wła-
ściwe ustawienie wymagało bardzo ciężkiej 
pracy, ale zakończyło się sukcesem.

Wspominał Pan, o  koncepcji przestrzen-
nej, od  której w  zasadzie rozpoczyna się 
prace projektowe. Jest ona, zatem tak 
samo ważna, jak sam pomnik. 
Jest bardzo ważna, gdyż dopełnia przekaz 
zwarty w  pomniku. W  tym konkretnym 
przypadku była propozycja, aby opracować 
koncepcję architektoniczną całej przestrzeni 

Awers i rewers Medalu Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Ustawienie popiersia na cokole
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będącej pomiędzy budynkami Wydziału Le-
śnego i  Ogrodniczego. Nawet prowadzone 
były wstępne ustalenia, jednak ostatecznie 
zdecydowano, aby pomnik umieścić na tym 
miejscu, gdzie jest obecnie. Myślę, że harmo-
nizuje on z otoczeniem.

Drugim elementem artystycznym, któ-
ry wyszedł spod Pana ręki, związanym 
z  naszym Jubileuszem był Medal Sześć-
dziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. 
Koncepcja medalu wyszła ze  strony władz 
Uczelni. Sugerowano, aby awers był podobny 
do logotypu jubileuszowego, a zatem by pre-
zentował Hugona Kołłątaja. Zaś rewers miał 
podkreślać, że  Uniwersytet Rolniczy jest 
uczelnią krakowską, nawiązującą do  wspa-
niałych korzeni kształcenia akademickiego. 
Ponieważ trudno było znaleźć jednoznaczny 
symbol zainteresowań naukowych Uniwer-
sytetu Rolniczego, postanowiłem umieścić 
na pierwszym planie budynek władz uczelni 
– Collegium Godlewskiego, zaś na  drugim 
planie zaznaczyć kontury charakterystyczne 
dla Krakowa, stąd wieże Bazyliki Mariac-
kiej, kontur fasady Collegium Novum UJ. 
Należy pamiętać, że medal nie jest pejzażem, 
to  jest pewna artystyczna alegoria. Swoim 
kształtem nawiązuje do  odcisku pieczęci, 
którą opatrywało się ważne dokumenty.

Jak powstał ten medal?
Ponieważ jest to medal bity, czyli wytłacza-
ny przez wielką prasę, należało przygotować 
projekt w większej skali. Oryginał ma 6 cm, 
ja zaś pracowałem na modelu o średnicy 24 
cm, gdyż w ten sposób możliwe było nanie-
sienie wszystkich detali, które są  na  nim 
widoczne. Następnie sam proces jest dość 
podobny do rzeźbienia popiersia. Odlewa się 
gipsowy negatyw, nanosi się też wówczas ko-
rektę. Ja na tym etapie ręcznie wykonuję li-
tery, nie korzystam z szablonów ani maszyn. 
Każdy, bowiem detal to  jest swoisty auto-
graf. Następnie odlewa się gipsowy pozytyw. 
Po  odlaniu i  ostatecznym wycyzelowaniu 
przekazałem ten duży medal do grawerowa-
nia. Grawer przy użyciu specjalnej maszyny 

Jerzy Nowakowski urodził się w 1947 r. 

w Przemyślu. Jest absolwentem Liceum Sztuk 

Plastycznych w Jarosławiu, a następnie 

Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem. 

Od zakończenia studiów w roku 1971 zwią-

zał się z uczelnią, jako pracownik naukowy. 

W 1994 r. otrzymał tytuł profesora sztuki. 

W latach 1990-1996 pełnił funkcję Dziekana 

Wydziału Rzeźby, a w latach 2005-2008 funk-

cję prorektora ASP ds. studenckich. Obecnie 

prowadzi dyplomującą pracownię rzeźby. 

Jego prace znajdują się w galeriach i muze-

ach w kraju i zagranicą. Jest uznanym au-

torytetem z zakresu medalierstwa i rzeźby 

w metalu oraz laureatem wielu prestiżowych 

nagród na wystawach sztuki. Jest laureatem 

nagrody Miasta Krakowa w 1985 r., w roku 

2004 otrzymał „Złoty Laur” za Mistrzostwo 

w Sztuce Rzeźbienia od Fundacji Kultury Pol-

skiej, w 2010 roku został odznaczony przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

RP Srebrnym Medalem zasłużony Kulturze 

„Gloria Artis”.

W roku 2013 został odznaczony przez Pre-

zydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Od-

rodzenia Polski za działalność pedagogiczną 

i artystyczną. 

z  tego dużego – 24-centymetrowego orygi-
nału wykonał 6-centymetrowy stempel. By 
jednak odbicie było idealne stempel pod-
daje się hartowaniu. I  wówczas rusza bicie 
medalu. Notabene taką techniką wybijane 
są w Mennicy Państwowej monety, których 
codziennie używamy. Po  wybiciu medal 
podlega srebrzeniu i patynowaniu.

Zatem dzieło to  nie tylko forma wyrazu, 
to także całościowy podpis, to jak Pan po-
wiedział autograf twórcy.
Oczywiście każdy artysta poza podpisem, 
który każdy może przeczytać, pozostawia 
jeszcze jeden podpis – podpis ukryty w dzie-
le.To sposób dotknięcia narzędziem, palcem. 
My patrząc na daną rzeźbę jesteśmy w stanie 
określić jej autora. 

Czy po  wykonaniu swego dzieła zastana-
wia się Pan, jaki będzie jego odbiór?
Oczywiście, lecz tak jak wspomniałem, 
wiem, że  nie wszystkim dzieło się będzie 
podobało. To  nie znaczy, że  jest złą rzeźbą. 
Czas pokazuje, że wartość artystyczna jeżeli 
jest – to się obroni. Myślę jednak, że na tym 
właśnie polega sztuka.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

Pamiątkowe zdjęcie profesora Nowakowskiego z rodziną profesora Wojtaszka
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Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział 
w  szeregu paneli dyskusyjnych dotyczących 
funkcjonowania struktur studenckiego ruchu 
samorządowego, zadań i  wyzwań, z  jakimi 
mierzą się samorządy studenckie dziś i perspek-
tyw na dalsze funkcjonowanie w zmieniającym 
się obszarze szkodnictwa wyższego. Reprezen-
tantem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
była Anna Orlof – przewodnicząca Uczelnia-
nej Rady Samorządu Studentów.

zABRAKłO 20. GłOSóW

W piątek 8 listopada 2013 r. reprezentanci po-
szczególnych uczelni udali się do  Warszawy. 
Już wtedy można było zaobserwować pewne-
go rodzaju „solidarność” pomiędzy uczelnia-
mi z  tych samych miast. Większość uczelni 
krakowskich wybrało transport kolejowy, 
już w  pociągu można było ciekawie poroz-
mawiać i wymienić poglądy na temat uczelni, 
roli samorządu studentów oraz stanu PKP. 
Po  dotarciu na  miejsce i  zakwaterowaniu się 

w hotelu wszyscy uczestnicy udali się do Te-
atru Palladium na  Galę Nagród Środowiska 
Studenckiego ProJuvenes 2013. 

Do  nagrody ProJvenes w  kategorii 
„Studencki Projekt Roku” – URSS zgłosiła 
projekt, który odbywa się już na skalę ogól-
nopolską, a mianowicie Krajowy KRwiecień 
KRwiodastwa. Projekt ten pierwszy etap 
przeszedł pomyślnie, a w drugim (ostatnim-
-głosowaniu internetowym) zabrakło 20 
głosów do otrzymania głównej nagrody, któ-
ra była fundowana przez Grupę PZU. 

Drugiego dnia odbyły się trzy panele 
szkoleniowe dla Liderów Samorządów Stu-
denckich, które uczestnicy mieli obowiązek 
odbyć, a wśród nich: 
•	 Umiędzynarodowienie działalności 

samorządowej,
•	 E-samorząd,
•	 Systemy motywowania samorządowców,
•	 Porozumienia lokalne samorządów 

studenckich,
•	 Finansowanie samorządów studenckich.

UCzTA dUCHOWA

Po  ciężkim dniu szkoleniowym, wieczór 
upłynął kulturalnie. W  Uniwersytecie Mu-
zycznym im. Fryderyka Chopina odbyła się 
debata Jaki Parlament? Czyli czym powi-
nien się zajmować Parlament Studentów RP 
i w jaki sposób realizować swoje cele?, a następ-
nie studenci Uniwersytetu Muzycznego za-
chwycali uczestników koncertem zatytuło-
wanym Muzyka a polityka.

W  niedzielny poranek wszyscy uczest-
nicy wykwaterowali się z hotelu i powrócili 
do  swych samorządów z  nowymi doświad-
czeniami i  nową wiedzą nabytą podczas 
szkoleń, które zaplanował w czasie Konwen-
tu Przewodniczących – Parlament Studen-
tów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Opracowanie: 
Anna Orlof – przewodnicząca 

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Wśród laureatów nagród ProJuvenes 
2013 znaleźli się:
w kategorii Firma dla edukacji: 

KGHm Polska miedź,

w kategorii Niepełnosprawność bez barier: 

Niewidzialna wystawa,

w kategorii NGO: 

Fundacja 2065 im. lesława A. Pagi,
w kategorii Praktyki i staże: 
Mars Polska,

w kategorii Media: 

Program „Flesz” WNPid UAm,

w kategorii Studencki projekt roku: 

Mentorzy e-biznesu.

XX Konwent Przewodniczących 
Samorządów Studenckich
Warszawa, 8-10 listopada 2013 r.

Obrady plenarne

85

st
ud

en
ci



Tegoroczny Bal Ogrodnika, jako wisienka 
na torcie, odbył się w dniu, w którym grono 
tegorocznych absolwentów uzyskało swój 
wymarzony dyplom ukończenia studiów. 
Od  progu przybyłych gości witali przed-
stawiciele Wydziałowej Rady Samorzą-
du Studentów Wydziału Ogrodniczego. 
Przejście przez udekorowaną bramę do-
skonale wprawiało w  jesienny klimat tego 
wieczoru. Bal oficjalnie rozpoczął się prze-
mówieniem gospodarza Dziekana Wy-
działu Ogrodniczego prof. dr. hab. inż. 
Stanisława Mazura. Zostaliśmy również 
zaszczyceni krótką przemową Jego Ma-
gnificencji Rektora prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierza Sady.

Zgodnie z  coroczną tradycją zostały 
wręczone nagrody dla najbardziej pro-
studenckich nauczycieli akademickich 
z  naszego Wydziału. Dyplom, a  zarazem 
tytuł „Super Belfra 2013” otrzymali: dr 

Bal ogrodnika 2013 
Kraków, 29 listopada 2013 r.

inż. Ewa Sitek, dr hab. inż. Piotr Mu-
ras, prof. UR oraz dr inż. Janina Ma-
rzec. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów dydaktycznych.

Po  uroczystej inauguracji i  wzniesio-
nym toaście za naszą świetlaną przyszłość 
można było zasiąść do stołu, zjeść pierwszy 
ciepły posiłek, porozmawiać, a  następnie 
ruszyć na parkiet. A na parkiecie ponad 200 
osób wirowało w rytm muzyki granej przez 
góralską kapelę ,,Zbyrcoki’’. Panowie grali 
tak porywająco, że nawet najoporniejsi ru-
szyli w tan. Bawili się obok siebie dziekani, 
nauczyciele, absolwenci i studenci. 

Nie można też nie wspomnieć o torcie, 
który w świetlnej oprawie wjechał na nasze 
stoły koło północy. Dziekan czynił swe ho-
nory i pokroił tort, który zdobiło nasze sło-
neczne logo Wydziału Ogrodniczego. 

Oprócz brylowania na  parkiecie dla 
uczestników zostały przygotowane 2 kon-
kurencje – jedna dla Pań oraz druga dla 
Panów, z bardzo kuszącą dla studentów na-
grodą. Zwyciężczynią damskich zawodów 
została nasza koleżanka Paulina Świder, 
która bezkompromisowo przodowała we 
wszystkich etapach zabawy.

Każdy wspaniały moment został 
uwieczniony przez naszych zdolnych foto-
grafów, dlatego jeśli załączone pod artyku-
łem zdjęcia nie są w stanie zaspokoić Twojej 
ciekawości, to serdecznie zapraszam do po-
koju WRSS i powspominania tych cudow-
nych chwil razem z nami. 

O zaletach Balu można by się rozpisy-
wać i rozpisywać... Ale tam po prostu trzeba 
być! Słowa nie są w stanie opisać ile korzy-
ści niesie uczestnictwo w  tej uroczystości! 

Ile przeżyć, śmiechu i dobrej zabawy można 
tam doświadczyć! Dlatego jeśli w  dalszym 
ciągu się wahasz czy warto skorzystać z tego 
zaproszenia w  następnym roku – schowaj 
niepewność do kieszeni i dołącz do nas! Jest 
to niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju 
impreza z  władzami Wydziału, z  nauczy-
cielami, którzy Cię uczą, ze  studentami 
których znasz, z absolwentami którymi się 
inspirujesz i kim zechcesz, bo organizatorzy 
zostawiają szerokie pole wyboru co do osób 
towarzyszących będących spoza naszego 
ogrodniczego grona.
Podsumowując: 
DO ZOBACZENIA ZA ROK! 

Opracowanie: 
Kinga Klimek, Elżbieta Hoły

Otwarcie Balu Ogrodnika przez JM prof. 
dr. hab. inż. Włodzimierza Sady, fot. Piotr 
Żelazny

Wznieśmy toast!, fot. Piotr Żelazy 
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W  tym roku, jako Samorząd Studentów 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, po-
stanowiliśmy włączyć się w zapewne wszyst-
kim znaną akcję …Szlachetna Paczka. 
Od 21 listopada do 4 grudnia 2013 r. na na-
szym Wydziale odbyła się zbiórka darów dla 

dobroć to nie słowa…to czyny!
Kraków, 8 grudnia 2013 r.

potrzebującej rodziny. W  tym roku, jako 
że  po  raz pierwszy braliśmy udział w  akcji 
wybraliśmy jedną potrzebującą rodzinę, 
z lekką obawą czy damy radę zebrać wszyst-
kie rzeczy. Jednak z dumą musimy przyznać, 
że nasi studenci, ale także kilkoro z innych 

wydziałów, dali radę i  zaangażowali się, 
a  co  za tym idzie pokazali, że  są  wrażliwi 
na krzywdę innych! 

Już pierwszego dnia w pudłach znalazły 
się potrzebne produkty spożywcze z długim 
terminem przydatności, z  upływem kolej-
nych dni „góra” podarunków rosła. Wśród 
podarków pojawiały się także słodycze, 
środki czystości, odzież, obuwie, przetwo-
ry, kosmetyki i  wiele innych. Spełniliśmy 
większość potrzeb i zarazem marzeń wybra-
nej rodziny. Radość tych ludzi w momencie 
otwierania paczek była nie do  opisania, był 
śmiech, łzy i  ogromna wdzięczność. Jak 
to  stwierdziła Pani Monika, mama dwóch 
małych dziewczynek: – ci ludzie to  anioły, 
które nam pomogły.

W  przyszłym roku również przyłą-
czymy się do  Szlachetnej Paczki, bo  wiemy, 
że razem możemy więcej!

Opracowanie: 
Emil GardiaszPrzygotowanie paczek

Wręczenie paczek – dzień finału 8 grudnia
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To  wydarzenie nawiązywało do  obcho-
dów Jubileuszowych Naszej Alma Mater. 
Na  tą  okazję Centrum Kultury Studenckiej 
przygotowało przedstawienie artystyczne na-
wiązujące do tradycyjnego wesela góralskiego. 
W tym wyjątkowym dniu odbyły się przygo-
towania do  „ślubu i  wesela”. Scenariusz wy-
stępu obejmował m.in. „błogosławieństwo” 
pary młodej, orszak weselny oraz oczepiny. 
Całe przedstawienie trwało godzinę i stano-
wiło wstęp do dalszej zabawy. Następnie go-
ście weselni przy muzyce na żywo ucztowali 
i  tańczyli do  białego rana – dnia trzeciego 
– jak na prawdziwe góralskie wesele przysta-
ło. Przygotowania do  imprezy trwały kilka 
miesięcy, a  w  całym przedstawieniu uczest-
niczyło aż  kilkadziesiąt osób ze  wszystkich 
jednostek artystycznych Centrum Kultury 
Studenckiej: Studencki Zespół Góralski 
„Skalni”, Chór Uniwersytetu Rolniczego 

60 godzin z 60 lat kultury studenckiej 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Kraków, 20 listopada 2013 r.

materiały źródłowe dotyczące zarówno hi-
storii jak i teraźniejszości ruchu kulturowego 
w Uniwersytecie Rolniczym. Zostały w niej 
opublikowane liczne wspomnienia, osobiste 
doświadczenia oraz ciekawe anegdoty z nimi 
związane. Wydana książka jest podsumo-
waniem całego projektu 60 godzin z 60 lat 
kultury studenckiej Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Pragnę gorąco podziękować autorom 
za zaangażowanie i  duży wkład pracy oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia tej wyjątkowej publikacji, a pozostałych 
zachęcić do ciekawej lektury. 

Opracowanie: 
mgr inż. Michał Szanduła

Kierownik Centrum Kultury Studenckiej 

i Chór Męski Środowiska Akademickiego 
„AGRICOLA”, Zespół Sygnalistów My-
śliwskich „Hagard”, Klub „Buda”, Klub 
„ARKA”, Grupa Taneczno-Teatralna „Ir-
minia” oraz liczna grupa studentów z Uczel-
nianej Rady Samorządu Studentów i Rady 
Programowej – wszyscy ciężko pracowali 
w przygotowaniu całego przedsięwzięcia – za 
co im serdecznie dziękuję. Szczególne podzię-
kowania należą się kierownikowi Studenc-
kiego Zespołu Góralskiego Skalni – mgr. 
Józefowi Brzuchaczowi za przygotowanie 
scenariusza oraz przeprowadzenie licznych 
prób związanych z całym przedstawieniem.

Możemy się jeszcze pochwalić się cie-
kawą monografią wydaną na tą okazję: Tra-
dycja i  współczesność kultury studenckiej 
w  Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w  Krakowie. Wybrane aspek-
ty fenomenu. W  książce tej ukazały się 

Występ Grupy Taneczno-Teatralnej „Irminia”, fot. Agnieszka Szanduła

Góralskie wesele – prośba o błogosławieństwo, 
fot. Agnieszka Szanduła
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Klub Buda – najnowsza część Centrum 
Kultury Studenckiej, działającego przy Uni-
wersytecie Rolniczym – mieści się w Domu 
Akademickim „Bratniak” i  podobnie jak 
on  jest bardzo nowoczesnym, przyjaznym 
studentom miejscem.

z KART HISTORII

Klub Buda to  miejsce z  ogromnymi tra-
dycjami i  długą historią. Powstał w  paź-
dzierniku 1959 r. i  przez wiele lat był 

ośrodkiem działalności kulturalnej 
braci studenckiej. Tu  działał teatrzyk 
małych form „Rezonans”, „Klub Piosen-
ki” oraz sławny na  całą Polskę kabaret 
„Pod Budą”. Obecnie, po  latach przerwy 
w  działalności, klub jest znów otwarty 

Klub „Buda” tętni życiem
Kraków, 27 listopada 2013 r.

dla studentów. Za sprawą starań działaczy 
Stowarzyszenia Wychowanków Uniwer-
syteckich Studiów Rolniczych w  Krako-
wie oraz przy wsparciu władz Uniwersy-
tetu Rolniczego został przeprowadzony 
gruntowny remont, dzięki czemu klub 

Publiczność
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zyskał nowoczesny wystrój, a w jego ścia-
ny tchnięto nowe życie. – Każdy darzy 
to miejsce ogromnym sentymentem, dlatego 
też włożyliśmy wiele wysiłku, by to miejsce 
cieszyło gości – mówi Witold Lenarczyk, 
prezes Stowarzyszenia.

WCzORAJ, dzISIAJ I JUTRO

Dzisiaj klub stanowi miejsce integracyjne, 
gdzie spotykają się ludzie wielu pokoleń. 
Łączy on  w  sobie nowoczesne spojrzenie 
na  klub z  osiągnięciami kultury studenc-
kiej lat 60. i  70. ubiegłego wieku. Jest 
to  przyjemne miejsce, idealne do  spotkań 
towarzyskich, gdzie w  miłej atmosferze 
można pochylić się nad filiżanką kawy czy 
herbaty lub kuf lem piwa, miejsce stwo-
rzone do organizacji wszelkiego typu spo-
tkań towarzyskich, poczynając od  imprez 
studenckich, poprzez zjazdy rocznikowe 
absolwentów, aż do spotkań klubów i sto-
warzyszeń. – Organizujemy liczne koncer-
ty i  recitale, jesteśmy nastawieni głównie 
na promocję młodych talentów naszej Alma 
Mater – tak dotychczasową działalność 
klubu opisuje Andrzej Pawłowski, dobry 
duch tego miejsca, wieloletni członek ka-
baretu „Pod Budą” – To klub Uniwersytetu 
Rolniczego, a przecież na Uczelni to studen-
ci są najważniejsi – dodaje. 

O planach na przyszłość mówi Adria-
na Wilkosz, członek Rady Programowej: 
Ciągle rozszerzamy działalność kulturalną 
klubu. Przygotowujemy się do  organiza-
cji wystaw fotografii i  malarstwa, a  tak-
że wieczorków kabaretowych – w  końcu 
to tu działał kabaret „Pod Budą”. Historia 
cieszy, ale i zobowiązuje! 

Włożono wiele wysiłku, aby Klub 
„Buda” zyskał nowy wizerunek, nie tracąc 
swego ponadczasowego uroku. Czy się uda-
ło? Warto sprawdzić! Zapraszamy już dziś 
do odwiedzenia Klubu!

Opracowanie i zdjęcia: 
Joanna Piwowarska

przewodnicząca Rady Programowej 
Klubu Buda

Wnętrze Klubu Buda

Koncert zespołu „Pora Wiatru”
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ChURze! Gromado moja! Ty jesteś jak zdrowie!
Ilem się tu ośpiewał ten tylko się dowie,
Kto mnie przyjął. Dziś skład twój w chóralnej ozdobie
Dużo większy niż wtedy, gdym serce dał Tobie…

Tak mogłyby brzmieć początki Wspo-
mnień starego chórzysty. Jak to z tą starością 
jest – ciężko określić, wszak 10 lat to z róż-
nych perspektyw dużo i mało. Skoro jednak 
w różnych dyskusjach przewija się nam sfor-
mułowanie „chóralni emeryci”, to  możemy 
powiedzieć, że  10 lat to  szmat czasu, skoro 
niektórzy zdążyli „przejść na  emeryturę” 
(gdzie najczęściej świadczeniem emery-
talnym są  wspomnienia z  wielu zwykłych 

i  niezwykłych koncertów, waloryzowane 
czasami osobistym uczestnictwem jako wi-
downia w koncertach aktualnego składu).

Asiu wielka! Co nasze nie tak mądre głowy
Uczysz, czym jest śpiewanie. Ty, co lud rolniczy
Kiedyś w grudniu porwałaś, aby śpiewał nuty…

Każda historia ma swój początek – nasza 
oficjalnie zaczyna się 2 grudnia 2003 roku. 
Wtedy to odbyło się pierwsze spotkanie osób 
chętnych do  śpiewania w  chórze ówczesnej 
AR. Przyznać trzeba, że początkiem każdej 
historii jest idea – i  ta  narodziła się w  gło-
wie Agnieszki Molendy. Nie omieszkała 

ona podzielić się tym pomysłem z prof. Ka-
zimierzem Wiechem oraz dr. Adamem 
Świderskim, którzy okazali nieocenioną 
pomoc przy zakładaniu chóru, sami zresztą 
dołączając do  jego składu. Dyrygentem zo-
stała Joanna Gutowska, zaś pomoc w  za-
kresie prowadzenia zespołu i  kształtowania 
naszych umiejętności wokalnych realizowali 
w początkowym okresie prof. Włodzimierz 
Siedlik oraz Piotr Szewczyk.

Bo to się zwykle tak zaczyna 
Sam nawet nie wiesz jak i gdzie  
O całym świecie zapominasz 
I śpiewasz, bo tak serce chce…

10 lat Chóru Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, czyli 10 lat ChURu!
Kraków, 16 grudnia 2013 r.

Koncert w Rimini we  Włoszech, fot. Bernard Kuś
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Ruszyło! Jak śniegowa kula, chór zaczął 
toczyć swoją historię. Pierwsze kolędowanie, 
pierwsze zimowe warsztaty, pierwsze wybo-
ry zarządu… Przełom lat 2003 i 2004 to czas 
intensywnej pracy nad kształtem artystycz-
nym i  organizacyjnym. Kronikarz, dr  Ja-
nusz Gołąb, na  każdym kroku podkreśla 
entuzjazm wszystkich, którzy uczestniczyli 
od  początku w  tym niezwykłym projekcie. 
Perspektywy były obiecujące, co on sam po-
skreśla jednym zdaniem pierwszych wpisów 
w kronice: Co tu dużo mówić – będziemy bar-
dzo dobrym chórem!

Gdziem po tym nie był? Czegom nie skosztował? 
Jażem przez ziemie szerokie wędrował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził innych krajów trochę...

Z  czasem rósł poziom i  renoma chóru. 
Nie uszło to  uwadze organizatorów prze-
różnych festiwali i  konkursów, zarówno 
krajowych, jak i  zagranicznych. Były więc 
Włochy, Czechy, Ukraina, Macedonia, 
Hiszpania, epizodycznie Niemcy i  Francja 
i wiele innych miejsc. Z „bitew” tych wracali-
śmy, jak sądzę, zawsze z tarczą! Bo na tarczy 
skończylibyśmy, gdyby chór rozwiązano – 
ale przecież istniejemy do dzisiaj i zadajemy 
kłam wszystkim, którzy twierdziliby, że nasz 
czas dobiegł końca. Choć trzeba przyznać, 
że czasem budzi się jakiś strach przed „eko-
nomiczną wersją” Mazurka Dąbrowskiego 
czy „pińczowską klątwą” w VI części Misere-
re Rizziego – chórzyści z pewnością wiedzą, 
o co chodzi.

Już mi niosą suknię z welonem
Już ChURzyści czekają z muzyką…

Chór jest wspólną pasją, a  – jak wia-
domo – wspólne zainteresowani łączą. 
Niektórych nawet dość mocno – na  tyle 
mocno, że  postanowili przysiąc przed 
Bogiem miłość, wierność i  uczciwość 
małżeńską. Aż po swój kres! Wiele z tych 
uroczystości zostało okraszonych śpiewem 
pozostałej chóralnej braci. Tendencja by-
najmniej nie ustaje!

Osiem znanych nut, Dyrygentki but
Kilka niezłych płyt – żaden kicz…

Działalność naszego chóru nie ginie 
w  mrokach niepamięci – era wszelkiego 
rodzaju nośników umożliwia utrwala-
nie naszych dokonań. W  ten oto sposób 
powstało kilka płyt z  naszym udziałem:  
Vivat Academia (akademickie utwory 
„obowiązkowe”), Gdzie słyszysz śpiew, 
tam wejdź (kilkanaście utworów sakral-
nych i świeckich) i Pieśń rodzin katyńskich 
z muzyką Henryka M. Góreckiego przy 
współpracy z chórem „Psalmodia” ówcze-
snej Papieskiej Akademii Teologicznej 
oraz Chóru Akademickiego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego „Camerata Iagiellni-
ca”. Warto też nadmienić, że niektóre wy-
darzenia z  naszym udziałem doczekały 
się rejestracji audiowizualnej. Wymienić 
tu  należy choćby II Krakowskie Obchody 
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 
czy niesamowity koncert, będący częścią 
przewodu doktorskiego naszej Pani Dy-
rygent. Widzieć jej i nasze zmagania z re-
pertuarem i  okolicznościami potrafi być 
i  wzruszające (bo  niejednej oglądającej 
to  osobie łza się w  oku kręci) i  zabawne 
(wspomniany już powyżej but Pani Dy-
rygent, który koniecznie chciał zaznaczyć 
swój udział w  koncercie doktoratowym, 

utykając w  kratce kościelnego podłogo-
wego ogrzewania…).

Dzień tu, ale jasne zorze
Zapadłyby znowu w morze,
Niżby mój głos wyrzekł wszytki
Chórne wczasy i pożytki.

Dziś jesteśmy znaczącym na  chóral-
nej mapie Krakowa zespołem z  ciekawy-
mi perspektywami na  przyszłość. Ciągle 
zachodzi wymiana pokoleniowa. Pisać 
o  naszej bogatej historii można w  nie-
skończoność. Niemniej – wszystkie od-
wiedzone przez nas miejsca, zaśpiewane 
utwory, koncerty, w  których braliśmy 
udział, wszystkie osoby, które tworzyły 
i  tworzą to  wielkie dzieło, ujmując ogól-
nie – naszą historię poznacie dokładniej, 
odwiedzając stronę internetową chóru, 
na  którą dotrzeć można przez główną 
stronę Uniwersytetu Rolniczego, podąża-
jąc kolejno www.ur.krakow.pl → uczelnia 
→ organizacje → chór UR.

Zapraszamy także na  nasz fanpage 
na Facebooku!

Opracowanie: 
Krzysztof Piotrowski, student IV roku 

Zarządzenia i Inżynierii Produkcji 
na Wydziale Inżynierii Produkcji 

i Energetyki, tenor w Chórze

Koncert w Lloret de Mar w  Hiszpanii, fot. Agnieszka Szanduła
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Koncert w Centrum Kongrasowym

Nagrody chóru w ciągu 10-letniej 
działalności
• I Nagroda – XIV Myślenicki Festiwal Pieśni 

Chóralnej „Kolędy i Pastorałki 2005” 

• Złota Struna – VII Małopolski Konkurs 

Chórów – Niepołomice 2005 

• I Nagroda – VIII Łódzki Festiwal Chóralny 

„Cantio Lodziensis 2005” 

• II Miejsce – XIII Ogólnopolski Festiwal 

Kolęd i Pastorałek w Będzinie 2007 

• I Miejsce – XIV Ogólnopolski Festiwal 

Kolęd i Pastorałek w Będzinie 2008 

• II Nagroda – XVII Myślenicki Festiwal 

Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki 2008” 

• Srebrna Struna – X Małopolski Konkurs 

Chórów – Niepołomice 2008

• Brązowy Dyplom – Rimini International 

Choir Competition 2009 – Włochy 

• Złota Struna – XII Małopolski Konkurs 

Chórów – Niepołomice 2010

• I Nagroda – XII Małopolski Konkurs 

Chórów – Niepołomice 2010 

•  GRAND PRIX, V Jubileuszowy Otwarty 

Ogólnopolski Turniej Chórów „O Miecz 

Juranda” – Spychowo 2010 

• Nagroda Publiczności, V Jubileuszowy 

Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów 

„O Miecz Juranda” – Spychowo 2010

• Nagroda Specjalna za wykonanie pieśni 

mazurskiej – V Jubileuszowy Otwarty 

Ogólnopolski Turniej Chórów „O Miecz 

Juranda” – Spychowo 2010 

•  Srebrny Dyplom – VI Rybnicka Jesień 

Chóralna – Rybnik 2010 

•  Srebrne Pasmo – XX International 

Festival of Advent and Christmas Music 

– Praga 2010 – Czechy

• Srebrny Dyplom – Krakowski 

Festiwal Pieśni Adwentowych 

i Bożonarodzeniowych – Kraków 2010 

• GRAND PRIX – XX Tyskie Wieczory 

Kolędowe – Tychy 2011

• Złoty Dyplom – V Ogólnopolski Konkurs 

Pieśni Pasyjnej – Bydgoszcz 2011

• Nagroda Specjalna za najlepsze 

wykonanie kompozycji pasyjnej 

Grzegorza Miśkiewicza „Miserere mei” – 

V Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej 

– Bydgoszcz 2011

• Nagroda Specjalna Telewizji 

Polskiej S.A. Oddział w Bydgoszczy – 

V Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej 

– Bydgoszcz 2011 

• II Nagroda – Ohrid Choir Festival – Ohrid 

2011 – Macedonia 

•  GRAND PRIX – VII Wielopokoleniowy 

Przegląd Zespołów Chóralnych 

w Chrzanowie

•  I miejsce – IV Festiwal Muzyki 

Myśliwskiej „O Róg Zbramira” – 

Niepołomice 2012 

•  II miejsce – XIII Międzynarodowe 

Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną 

„Ad Gloriam Dei” – Pińczów 2012 

•  Złota Struna – XV Małopolski Konkurs 

Chórów – Niepołomice 2013

•  Złoty Dyplom w kategorii muzyki 

katalońskiej – The 3th International 

Choir Competition and Festival  

“Canco Mediterrania” –  

Lloret de Mar/Barcelona 2013 

– Hiszpania

• III miejsce w kategorii muzyki 

katalońskiej – The 3th International 

Choir Competition and Festival “Canco 

Mediterrania” – Lloret de Mar/Barcelona 

2013 – Hiszpania

• Złoty Dyplom w kategorii muzyki 

ludowej – The 3th International Choir 

Competition and Festival  

“Canco Mediterrania” –  

Lloret de Mar/Barcelona  

2013 – Hiszpania

• III miejsce w kategorii muzyki ludowej – 

The 3th International Choir Competition 

and Festival “Canco Mediterrania” 

– Lloret de Mar/Barcelona 2013 

– Hiszpania

• Srebrny Dyplom w kategorii muzyki 

religijnej – The 3th International Choir 

Competition and Festival “Canco 

Mediterrania” – Lloret de Mar/Barcelona 

2013 – Hiszpania

• Dyplom uznania za śpiew w języku 

katalońskim od Consorci per a la 

Normalització Lingüística

Poczet Prezesów zarządu:

Joanna Gargul (2003-2005)

Andrzej Mysza (2005-2006)

Karolina Nalepka (2006-2007)

Agata Gardas (2007-2008)

Krzysztof Kapała (2008-2009)

Jakub Jaźwiński (2009-obecnie)
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Nasze miasto Kraków 17.10.2013 r.
Co student o komunikacji w mieście wiedzieć 
powinien. Gdzie najlepiej kupować bilety?
Tekst na temat możliwości i sposobów zapła-
ty za komunikację w Krakowie. Studenci UR 
korzystają z ułatwienia, jakim jest możliwość 
samodzielnego doładowania Elektronicznych 
Legitymacji Studenckich w jednym z 66 auto-
matów Krakowskiej Karty Miejskiej.

Dziennik Polski 17.10.2013 r.
Uniwersytet Rolniczy ma 60 lat
W materiale poświęconym jubileuszowi zacy-
towana została wypowiedź JM Rektora UR, 
prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady. Zapre-
zentowano również informacje na temat uro-
czystości odsłonięcia popiersia prof. Tadeusza 
Wojtaszka, a  także dwóch towarzyszących 
wystawach okolicznościowych. 

Dziennik Polski 18.10.2013 r.
Chóry u franciszkanów
Tekst zapowiadający występ obchodzącego 
swoje 90-lecie Chóru Cecyliańskiego przy 
bazylice oo. Franciszkanów oraz zaproszo-
nych gości: Chóru Mieszanego Katedry 
Wawelskiej, Krakowskiego Chóru Akade-
mickiego UJ oraz Chóru Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie. 

Dziennik Polski 18.10.2013
Nawiązujemy do naszych pięknych tradycji
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Włodzimie-
rzem Sady, Rektorem UR, który opowiada 
o  tradycjach, historii, sukcesach i  ofercie 
dydaktycznej uczelni. Poruszone kwestie 
dotyczą także wyzwań, stojących przed 
Uniwersytetem Rolniczym w  tych trud-
nych czasach.

Dziennik Polski 18.10.2013 r. 
Uniwersytet z przyszłością
W  ciągu 60 lat uczelnię rolniczą w  Krako-
wie opuściło niemal 60 tysięcy absolwentów. 
Tekst na  temat Uniwersytetu Rolniczego, 
który obchodzi swoje 60-lecie. Uczelnia 
wykorzystuje potencjał naukowy kadry oraz 
zdolności i  entuzjazm studentów. Tylko 
w ostatniej dekadzie zrealizowała ponad 1,1 
tyś. tematów badawczych, a publikacje jej na-
ukowców z lat 2009-2013 liczą 3667 pozycji.

Dziennik Polski 19.10.2013 r. 
Profesor Wojtaszek był jak Kazimierz Wielki 
dla krakowskiej uczelni
Wspomnienia córek na temat ojca – profeso-
ra Tadeusza Wojtaszka (rektora AR w  Kra-
kowie w  latach 1972-1981), który walką 
o  wolną Polskę przypłacił zsyłką na  Sybir, 
skąd wrócił, aby kilkanaście lat później zre-
wolucjonizować polskie rolnictwo. To dzię-
ki jego nieustępliwości pod Wawelem 
wykształcenie zdobyły całe pokolenia ogrod-
ników. Córkom powtarzał, że  warto czytać 
książki, a Szekspira traktował jak świętość.

Kurier Kolejowy 20.10.2013 r.
Kolej bliżej pasażera
Tekst informuje, że  w  Krakowie powstaną 
nowe perony. Zostaną one zbudowane przy 
okazji modernizacji linii do portu lotniczego 
w Balicach. Pociągi zatrzymają się w trzech 
nowych miejscach, m.in. przy Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie.

Newsweek 21.10.2013 r.
zabójcza dawka miłości
Artykuł na  temat możliwości poświęcenia 
życia dla dobra społeczności wśród różnych 

gatunków zwierząt np. łososi, czy brazylij-
skich mrówek Forelius pusillus. Jak uważa 
dr Adam Tofilski z  Katedry Sadownictwa 
i Pszczelnictwa (UR) – w kolonii składającej 
się z wielu tysięcy robotnic utrata niewielkiej 
ich części w  imię poprawienia bezpieczeń-
stwa gniazda może być opłacalna.

Polska Gazeta Krakowska Podhalańska
23.10.2013 r.
Karpaty zderzą się z Alpami. Początek Forum 
Górskiego
Tygodnik Podhalański
31.10.2013
Przyszłością są Karpaty
Zapowiedź I  Międzynarodowego Forum 
Górskiego Aktywność górska – partnerstwo 
międzynarodowe. Informowano, że  w  dys-
kusji wezmą udział m.in. pracownicy na-
ukowi z Uniwersytetu Rolniczego. Cytowa-
no również wypowiedzi prof. dr. hab. inż. 
Wiesława Musiała (UR) i prof. dr. hab. inż. 
Zenona Pijanowskiego (UR) wskazujące, 
wobec powolnego zaniku rolnictwa na ob-
szarach górskich, konieczne jest odpowied-
niej polityki rolnej.

Media wielokrotnie informowały o  za-
kończeniu przez prokuraturę śledztwa 
w  sprawie Brunona K. i  skierowaniu 
do sądu aktu oskarżenia. 

Echo dnia świętokrzyskie
Echo Koneckie 31.10.2013 r.
Aparaty fotograficzne dla zwycięzców
Artykuł informuje o  laureatach konkursu 
fotograficznego Zanurzeni w  przyrodzie. 

UCzElNIA W mEdIACH
Od 17 października do 24 grudnia 2013 r.

94



W  kategorii studentów jurorzy pierwsze 
miejsce przyznali Patrykowi Polewanemu, 
studentowi UR.

Sad Nowoczesny 1.11.2013 r.
Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego
Informacja na  temat Jubileuszu 45-lecia 
Wydziału Ogrodniczego UR, który ob-
chodzono 11 i  12 września. W  jego trakcie 
zorganizowano ogólnopolską ogrodniczą 
konferencję naukową Ziemia. Roślina. Czło-
wiek, której organizatorami byli krakow-
ski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk 
Ogrodniczych oraz Wydział Ogrodniczy.

Przegląd Telekomunikacyjny 1.11.2013 r.
Tekst Tomasza Dróżdża (UR) na  temat 
badań odporności na  wyładowania elektro-
statyczne (ESD) są jednym z podstawowych 
testów, jakim poddaje się wyroby elektryczne 
w celu sprawdzenia ich właściwości w zakre-
sie kompatybilności elektromagnetycznej.

Owoce Warzywa Kwiaty 1.11.2013 r.
Ogrodnictwo pod osłonami w Bułgarii
Tekst dr. hab. Piotra Siwka (UR), z którego 
dowiadujemy się, że wiedza na temat uprawy 
warzyw została przez bułgarskich ogrodni-
ków przeniesiona także do  Polski. Na  po-
czątku poprzedniego wieku osiedlali się 
w rejonie Igołomi, rozpowszechniając upra-
wę warzyw i sposoby ich spożycia.

laboratorium 1.11.2013 r.
Hydrokoloidy polisacharydowe – naturalne 
substancje strukturotwórcze – cz. II
Tekst mgr inż. Karoliny Pyci przygotowany 
pod opieką naukową dr. hab. inż. Lesława 
Juszczaka na  temat hydrokoloidów polisa-
charydowych. W  artykule dokonano cha-
rakterystyki oraz przeglądu najważniejszych 
hydrokoloidów polisacharydowych stosowa-
nych w przemyśle spożywczym.

Perspektywy 1.11.2013
Oferta na miarę odpowiedzialności
Perspektywy 1.11.2013 r.
Strategia kariery
Głos Koszaliński 4.12.2013 r.
Tego się uczą
Cogito 5.12.2013 r.
Ochrona środowiska
Express Bydgoski 6.12.2013 r.
Nie ilość, a jakość?
Słowo Podlasia 17.12.2013 r.
PSW wśród najpopularniejszych
Dziennik Polski 17.12.2013
Uczelnie techniczne przeżywają oblężenie
Materiały informowały, że  w  rekrutacji 
na rok akademicki 2013/14 pięć pierwszych 
miejsc zajęły Politechniki: Warszawska, 
Gdańska, Poznańska, Łódzka, AGH, a  za 
nimi Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie 
i  Uniwersytet Warszawski. Zaprezentowa-
no również raport o kierunkach przyszłości, 

osadzając przegląd i analizę propozycji w kon-
tekście praktycznym – wg prognoz rozwoju 
Polski i  Europy. Wśród nowych kierunków 
na  Uniwersytecie Rolniczym znalazło się 
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Hodowla i Chów Bydła 1.11.2013 r.
Czy siano w dawce potrzebne?
Tekst dr. Pawła Górki z  Katedry Żywienia 
Zwierząt i  Paszoznawstwa (UR), w  którym 
autor wskazuje, że siano z jednej strony uwa-
żane jest za świetną pierwszą paszę stałą dla 
cieląt, a z drugiej strony uważa się, że jej po-
dawanie w  niektórych przypadkach może 
nawet prowadzić do  pogorszenia efektów 
odchowu. Prawda jest jednak taka, że siano 
w dawce dla cieląt może zostać pominięte.

Hasło Ogrodnicze 1.11.2013 r.
Efekty produkcyjne a rodzaj źródła światła
Tekst prof. dr. hab. inż. Sławomira Kurpaski 
(UR) na temat efektów wzrostu roślin przy 
stosowaniu zróżnicowanych źródeł światła. 
Z  przedstawionych charakterystyk wynika, 
że  istnieje możliwość takiego doboru LED, 
który pozwoli wytworzyć pożądany przez 
rośliny przebieg emisji fali świetlnej.

Geodeta 1.11.2013 r.
Geodeta poleca
Zapowiedź kolejnego GIS Day 2013 – mię-
dzynarodowego dnia systemów informacji 
geograficznej (20 listopada 2013 r.). W Kra-
kowie głównymi organizatorami są: UJ, 
AGH, PK, UP, UR oraz Instytutu Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej.

Geodeta 1.11.2013 r.
Ponad 3 tys. nowych studentów. Rekrutacja 
na kierunek geodezja i kartografia
Cogito 5.12.2013 r.
Geodezja i Kartografia
Kierunek geodezja i kartografia uruchomiły 
w  br. 23 uczelnie (w  tym 14 publicznych), 
przyjmując na studia inżynierskie ponad 3,1 
tys. studentów. Na  UR na  studia stacjonar-
ne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia 
na 150 miejsc było 1024 kandydatów, a 135 
zostało przyjętych.
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Geodeta 1.11.2013 r.
Geodezja i kartografia w drugiej lidze
MNiSW opublikowało wyniki komplek-
sowej oceny działalności naukowej lub ba-
dawczo-rozwojowej jednostek naukowych 
przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji 
Jednostek Naukowych (KEJN) według no-
wych zasad. Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji na UR uzyskał kategorię B.

Forum Akademickie  1.11.2013
Nowi Profesorowie
Dziennik Polski 12.11.2013 r.
Nowi profesorowie z Krakowa
Perspektywy 1.12.2013 r.
Nowi profesorowie
Materiały informowały, że  Prezydent RP 
mianował nowych profesorów, wśród nich 
znalazło się dziesięciu naukowców z  Kra-
kowa. Nominację otrzymali m.in. dwaj 
pracownicy UR: prof.  Piotr  Zapletal,  oraz 
prof. Jacek Domagała.

Newsweek  04.11.2013 r.
Praktyczne korzyści z nauki
Newsweek 12.11.2013 r.
Uczelnie w nowej epoce
Gazeta Wyborcza 21.11.2013 r.
Nowy krajobraz polskiej nauki
Artykuły zawierały sugestie mające spra-
wić, by przemysł, medycyna i  farmako-
logia korzystały z  najnowszych osiągnięć 
biotechnologii. Na  maj przyszłego roku 

planowane jest uroczyste otwarcie Mało-
polskiego Centrum Biotechnologii (MCB). 
Tworzą je wspólnie UJ i  UR. Będzie się 
na nie składać sześć ośrodków o zróżnico-
wanych tematykach badawczych: biotech-
nologia, bezpieczeństwo żywności, bada-
nia genetyczne i  nutrigenomika, biologia 
strukturalna, neurobiologia, bioremediacja 
oraz bioinformatyka.

Newsweek 12.11.2013 r.
Studia sztuką mądrych wyborów
Dzisiejszy maturzysta zastanawia się, 
po  jakich studiach ma szansę znaleźć pra-
cę, jak ta  praca będzie wyglądać, kim bę-
dzie w  przyszłości. Wśród 10. najczęściej 
wybieranych przez maturzystów uczelni, 
według rankingu MNiSW, UR znajduje 
się na miejscu 6.

Pol`nohospodár 15.11.2013 r.
Partnerska uniwerzita oslaovala 
(Obchody partnerskiego Uniwersytetu)
Tekst informuje o przyznaniu Uniwersyteto-
wi Rolniczemu w Krakowie złotego medalu 
SPU w Nitrze (SPU-Uniwersytet Rolniczy). 
Medal ten z rąk Prorektor Prof. Dr. Ing. Ele-
ny Horskiej odebrał JM Rektor UR prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady. Równocześnie 
Rektor Sady (UR w Krakowie) wręczył me-
dale pamiątkowe JM Rektorowi SPU w Ni-
trze, prof. Peterowi Bielikowi, prof. D. Húsce 
i prof. E. Horskiej.

Agro Serwis 15.11.2013 r. 
Naukowcy o projektach innowacyjnych 
w rolnictwie
W  materiale cytowana jest wypo-
wiedź JM  Rektora UR prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierza Sady, który podkreślił, 
że w systemie awansu naukowego należałoby 
uznawać nie tylko publikacje, ale także dzia-
łalność doradczą i  szkolenia pracowników 
nauki na rzecz rolnictwa.

TEmI Galicyjski Tygodnik Informacyjny
20.11.2013 r.
miejski park dla Radłowa
Alejki, stylowe oświetlenie, drewniany mo-
stek, muszla koncertowa... Ale nie wcześniej 
niż za dwa lata. Tak ma wyglądać park miej-
ski w  Radłowie. Gmina przygotowuje się 
do złożenia wniosku o unijne dofinansowa-
nie, koncepcję przygotują studenci UR.

Poradnik Rolniczy 24.11.2013 r.
Owce na wałach przeciwpowodziowych
Wypas owiec na  wałach przeciwpowodzio-
wych może dobrze wpływać na  stan tych 
obiektów – to pierwsze wnioski z programu 
badawczego rozpoczętego w tym roku przez 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach wraz z Uniwersytetem Rol-
niczym w Krakowie.

Gazeta Współczesna 26.11.2013
Podlaskie Forum Bydła w Piątnicy
Hodowcy bydła z  całej Polski spotkali się 
na  konferencji w  Piątnicy w  Jędrusiowej 
Zagrodzie. Część wykładowa prowadził 
m.in. prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Ko-
walski (UR).

Polska Gazeta Krakowska 27.11.2013
Egzamin bacowski zdany
Polska dziennik Zachodni 28.11.2013 r.
Baca i juhas przeegzaminowani
19 kandydatów, w tym jedna kobieta, stanęło 
do pierwszego egzaminu zawodowego na ty-
tuł czeladniczy bacy. Egzamin organizował 
Urząd Marszałkowski w  Krakowie przy 
współpracy m.in. naukowców z Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie.
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Dziennik Polski 27.11.2013 r.
mikołajkowe akcje dla schroniska
Gazeta informowała, że krakowskie uczelnie 
UJ, UR, UP oraz w PAN, organizują chary-
tatywną zbiórkę dla zwierząt z azylu. 

Polish Real Estate market 28.11.2013 r.
Tektonika przygotowuje budowę parku tech-
nologicznego Uniwersytetu Rolniczego
Biuro Tektonika Architekci opracowuje 
założenia Parku Technologicznego Proz-
drowotnej i  Bezpiecznej Żywności w  Kra-
kowie przy ul. Balickiej. W ramach przed-
sięwzięcia, którego inwestorem jest UR 
powstanie obiekt o  powierzchni użytko-
wej ok. 5 tys. mkw.

Dziennik Gazeta Prawna 29.11.2013 r.
Siewcy Jakości
Rozmowa z Dariuszem Molakiem, prezesem 
zarządu PlantiCo – Hodowla i  Nasiennic-
two Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o. Zazna-
czył in, że chcąc zapewnić najwyższą jakość 
swoich produktów, współpracuje m.in. 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Gazeta Mazowiecka 30.11.2013 r.
Uważaj, co jesz! Producenci masowo fałszu-
ją jedzenie
Około 60 proc. produktów dostępnych 
na polskim rynku nosi znamiona produktów 
zafałszowanych – uważa cytowana w artyku-
le prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska (UR).

Top Agrar Polska Bydło 1.12.2013 r. 
zimowa dawka dla przyszłych mamek
Tekst dr. inż. Andrzeja Węglarza (UR) wska-
zujący, że m.in. od zimowej diety zależy, aby 
każdego roku krowa mięsna urodziła zdrowe 
i dobrze rozwinięte cielę oraz zapewniła mu 
odpowiednią ilość mleka, od którego zależy 
jego masa ciała przy odsądzeniu i  dobowe 
przyrosty.

Rolnik dzierżawca 1.12.2013 r.
Co piąta krowa jest chora
Artykuł cytuje opinię prof. dr hab. inż. 
Zygmunta M. Kowalskiego (UR), który 
zauważa, że  wysoka wydajność, nie jest 

powodem chorób metabolicznych. Jest 
odwrotnie, krowy są niskowydajne, ponie-
waż chorują.

Hodowla i Chów Bydła 1.12.2013 r.
Polska hodowla w świecie INTER BUll- u
Tekst Bożeny Gubały (Dział Hodowli 
PFHBiPM), dr. hab. inż. Wojciecha Jagu-
siaka, prof. UR (PFHBiPM) i  dr. Tomasza 
Krychowskiego (doradcy ds. hodowli PFH-
BiPM). W  artykule wskazano jak na  prze-
strzeni ostatnich 20 lat zmieniały się średnie 
wartości hodowlane dla populacji buhajów 
ocenionych przez INTERBULL (buhaje 
urodzone w latach 1988-2008).

Forum Akademickie 1.12.2013 r.
Zapowiedzi konferencji naukowych
22 marca 2014 r. w  Krakowie odbędzie się 
III Międzynarodowa konferencja doktoran-
tów Wielokierunkowość badań w  rolnictwie 
i  leśnictwie, organizowana przez Samorząd 
Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego. 

Farmer 1.12.2013 r.
delaval na swoim w dobrym mieście
Wozy paszowe firmy DeLaval z  Dobre-
go Miasta trafiają na  wszystkie rynki, 

na których firma prowadzi sprzedaż swoich 
produktów. O  najnowszych trendach w  ży-
wieniu krów mlecznych podczas otwarcia 
fabryki mówił prof. dr hab. inż. Zygmunt M. 
Kowalski (UR).

Super Nowości 5.12.2013 r.
Ciężko chora dominika potrzebuje naszej 
pomocy
Materiał zawiera prośbę o pomoc dla Domi-
niki Szmyd z Jedlicza k. Krosna, absolwentki 
WIŚiG UR, chorującej na ostrą białaczkę.

Nasze miasto Kraków 9.12.2013 r.
dla Ciebie to pięć minut, dla Kogoś to całe 
życie
Gazeta podaje, że  ponad 100 uczelni wyż-
szych z  43 miast Polski złączyło siły, aby 
pomóc chorym na  raka krwi. W  Krakowie 
w akcji wzięli udział studenci AGH, PK, UP, 
UR oraz KWSPZ. 

Echo dnia świętokrzyskie 10.12.2013 r.
Smakowite stoły na święta
Podczas rozstrzygnięcia konkursu Jak zacho-
wać zdrowie i bezpieczeństwo prac na wsi zna-
lazł się wykład prof. dr. hab. inż. Czesława 
Nowaka (UR).
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Polityka 11.12.2013 r.
Biznes się kręci
Gazeta Ostrowska  11.12.2013 r.
Pomagając chorym, pomagamy przyrodzie
Materiały informują o  akcji zbierania na-
krętek, którą rozpoczęli studenci obecnego 
UR, wskazując jednocześnie na ekologiczne 
aspekty inicjatywy.

Polska Gazeta Krakowska 13.12.2013 r.
Bliźniaczki z Tarnowa dominują na ścianach
Wspinaczką sportową Klaudia i  Sylwia 
Buczek zajęty się w  wieku 7 lat. Klaudia, 
która ma na  koncie tytuł mistrzyni świata 
juniorek, wywalczony w  2010 r. w  konku-
rencji na czas, w tym roku była 5. w Pucha-
rze Świata i  została wicemistrzynią Polski. 
Na  co  dzień studiuje technologię żywności 
na  UR. Klaudia w  zawodach reprezentuje 
Tamovie, a jej sponsorem jest Grupa Azoty.

Echo dnia Kieleckie
Echo dnia świętokrzyskie
Echo dnia Podkarpackie
Echo dnia Radomskie
13.12.2013 r.
Chleb Telegraf – gwarantem telegraficznej 
szybkości poprawy naszego zdrowia
Tekst prof. dr hab. inż. Haliny Gambuś 
z  Wydziału Technologii Żywności (UR) 
informujący, że  Piekarnia Pod Telegra-
fem wprowadziła na  rynek nowy rodzaj 
pieczywa mieszanego, pszenno-owsianego 

na  zakwasie żytnim z  ponad 18 proc. 
udziałem płatków owsianych w  cieście. 
Chleb ma wysokie wartości zdrowotne 
i jest godny polecenia.

Agro Serwis  15.12.2013 r.
Nagroda dla polskich naukowców
6 listopada 2013 r. zakończyła się 62. Wysta-
wa Brussels Innova 2013. Na  wystawie na-
ukowcy z  Uniwersytetu Rolniczego w  Kra-
kowie: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, 
pełniący funkcję koordynatora naukowego 
projektu oraz dr hab. inż. Hubert Latała 
wspólnie z prof. dr. hab. Ryszardem Hołow-
nickim i dr. Pawłem Konopackim z Instytu-
tu Ogrodnictwa w Skierniewicach otrzymali 
srebrny medal za opracowanie koncepcji 
akumulatora ciepła o złożu kamiennym oraz 
sposób jego zastosowania w  produkcyjnych 
tunelach foliowych.

Dziennik Polski 19.12.2013 r.
Tak dziczeje Sikornik
Gazeta informuje, że  został ogłoszony kon-
kurs na koncepcję zagospodarowania Wzgó-
rza św. Bronisławy. Będzie on  kierowany 
głównie do  studentów Politechniki Kra-
kowskiej i Uniwersytetu Rolniczego. Ma być 
on rozstrzygnięty w lutym 2014 r.

Dziennik Polski 19.12.2013 r.
Spotkajmy sią w sobotę pod papieską choin-
ką i koniecznie zabierzmy dzieci

Dziennik Polski 24.12.2013 r.
Przeogromna miłość Boga w szopce okazana
W  tym roku, już po  raz 7. przed Pałacem 
Arcybiskupów Krakowskich stanie bożo-
narodzeniowe drzewko. Na  scenie obok 
choinki wystąpią krakowscy artyści, za-
gra także zespół Sygnalistów Myśliwskich 
„Hagard” (UR).

Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2013 r.
Słuszny wybór
Projekt POLAPGEN-BD, dzięki któremu 
w  przyszłości hodowcy roślin uprawnych 
uzyskają dostęp do  gatunków dobrze zno-
szących suszę, został nagrodzony EuroSym-
bolem Innowacji. 
W projekcie współrealizowanym przez Uni-
wersytet Rolniczy Narzędzia biotechnolo-
giczne służące do otrzymywania odmian zbóż 
o zwiększonej odporności na suszę udział bie-
rze blisko 70. naukowców.

Cogito 19.12.2013 r.
Technologia żywności
Materiał informuje o profilu studiów i wska-
zuje, że  przygotowuje on  specjalistów w  za-
kresie przetwarzania, utrwalania, przecho-
wywania i kontroli jakości żywności. Nabór 
na  Wydział Technologii Żywności na  UR 
odbywa się na podstawie rankingu punktów 
uzyskanych z  jednego maturalnego przed-
miotu, na  poziomie podstawowym lub roz-
szerzonym, do  wyboru spośród: matematy-
ki, chemii, fizyki z astronomią oraz biologii. 
Bez postępowania kwalifikacyjnego mogą 
być przyjęci laureaci i  finaliści niektórych 
centralnych olimpiad.

Dziennik Polski 24.12.2013 r.
I tylko koni jej żal
Zdaniem kapituły „Dziennika Polskie-
go” Odkryciem sportowym 2013 roku 
w Małopolsce, okazała się biegaczka z AZS 
AWF Kraków, Katarzyna Broniatowska. 
Jest ona studentką II roku Weterynarii 
w UCMW UJ-UR.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska
rzecznik prasowy UR
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III posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Scena z jasełek góralskich w wykonaniu zespołu „Skalni”



www.ur.krakow.pl
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•    Wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Jajszczykiem,  
dyrektorem Narodowego Centrum Nauki

•   Reportaż z Balu Uniwersytetu Rolniczego

•   Relacje z konferencji naukowych

•   Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego na okładkę Biuletynu


