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UROCZYSTOÆ NADANIA TYTU£U

DOKTOR HONORIS CAUSA
PROF. DR. HAB. JÓZEFOWI WALCZYKOWI
NA UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM
W ZWOLENIU
Senat Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu zatwierdzi³ na wniosek Rady Wydzia³u Lenego i Rady Wydzia³u Drzewnego tego Uniwersytetu i nada³ tytu³y doktora honoris causa prof. dr. hab. chem. Jurijsovi Hrolsovi 
profesorowi £otewskiego Wydzia³u Chemii Drewna
w Rydze, prof. PhDr ¼udovítovi Petránskemu DrSc. 
profesorowi Wydzia³u Architektury S³owackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratys³awie, prof. dr. hab. Józefowi
Walczykowi  profesorowi Wydzia³u Lenego Akademii
Rolniczej w Krakowie, prof. dr. Andreasovi Winklerovi 
profesorowi Wydzia³u Technologii Drewna Zachodniowêgierskiego Uniwersytetu w Soproniu.

Uroczysta promocja odby³a siê dnia 3 padziernika
2005 roku na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu,
w Republice S³owackiej podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006.
Uczelniê nasz¹ reprezentowali prorektor ds. organizacji uczelni i wspó³pracy z gospodark¹  prof. dr hab. Zenon
Pijanowski oraz pe³nomocnik dziekana Wydzia³u Lenego  prof. dr hab. Janusz Sabor. W uroczystoci wziêli
równie¿ udzia³ pracownicy Uczelni: prof. dr hab. Stanis³aw
Bro¿ek, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, dr hab. Maria Walczykova, prof. AR, prof. dr hab. Piotr Zalewski, dr in¿. Krzysztof S³owiñski.

Stoj¹ od lewej: prof. dr A. Winkler, prof. dr. hab. J. Walczyk, prof. dr. hab. chem. J. Hrols, prof. PhDr ¼. Petránski DrSc
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Ceremonia³ prowadzi³ prorektor ds. dydaktycznych 
prof. Ing. ¼ubomír Scheer, CSc.
Promotorem by³ prorektor ds. badañ naukowych 
Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, PhD.
¯yciorys naukowy prof. Józefa Walczyka przedstawi³ prof. Ing. tefan ihlavnik, CSc.

Prof. Ing. tefan ihlavnik, CSc
Józef Walczyk urodzi³ siê 15 stycznia 1946 r.
w Brzynie, powiat Ropczyce. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mechanizacji Prac Lenych Wydzia³u Lenego Akademii Rolniczej w Krakowie. Studia ukoñczy³
w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Pradze, a nastêpnie podj¹³ pracê na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa
Akademii Rolniczej w Krakowie. W czasie swojej pracy
aktywnie wykorzystywa³ dobr¹ znajomoæ jêzyka czeskiego podczas organizacji naukowych i kulturalnych
przedsiêwziêæ wspólnie z uczelniami by³ej Czechos³owacji. Prof. Walczyk jest przyjanie nastawiony do S³owacji i du¿¹ sympati¹ darzy Uniwersytet Techniczny
w Zwoleniu. Organizowa³ wiele wspólnych spotkañ, badañ naukowych, praktyk studenckich oraz rozwija³
wspóln¹ dzia³alnoæ publikacyjn¹ i wspiera³ rozwój kadry naukowej.
Ceniona jest jego pasja naukowa, wytrwa³oæ, ale
przede wszystkim du¿a wiedza zawodowa zwi¹zana ze
stosowaniem racjonalnej techniki w gospodarce lenej.
Prof. Walczyk jest znanym i wybitnym specjalist¹
w swojej profesji w Polsce i w Europie.
Prof. Walczyk wspó³pracuje z Wydzia³ami Mechanizacji Rolnictwa w Nitrze i w Pradze. Od wielu lat trwa równie¿
wspó³praca naukowa z Katedr¹ Pozyskania i Mechanizacji
Wydzia³u Lenego i Katedr¹ Lenej i Mobilnej Techniki Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Produkcji Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu, w wyniku której przeprowadzono
wiele przedsiêwziêæ naukowych i dydaktycznych. Dobrze

rozwija siê równie¿ wspó³praca prof. J. Walczyka z Katedr¹ hodowli lasu Wydzia³u Lenego.
Prof. Walczyk propaguje w Polsce wyniki badañ s³owackich i czeskich naukowców z zakresu techniki i mechanizacji prac w lenictwie. G³ówn¹ dziedzin¹ jego badañ naukowych i dzia³alnoci zawodowej jest mechanizacja prac szkó³karskich. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tutaj opracowane i wdro¿one do produkcji nowe
rozwi¹zania konstrukcyjne maszyn szkó³karskich. Dzia³alnoæ naukowa prof. J. Walczyka jest jednak znacznie
szersza. Du¿¹ czêæ swoich badañ powiêci³ mechanizacji pozyskania drewna i szkodliwego wp³ywu stosowanych maszyn na rodowisko naturalne. W³anie w tej
dziedzinie prowadzone by³y wspólne badania naukowe
miêdzy uczelniami.
Prof. Walczyk jest autorem lub wspó³autorem ponad
120 oryginalnych publikacji naukowych i monografii.
Jest autorem lub wspó³autorem 6 patentów z zakresu
konstrukcji maszyn i aparatury pomiarowej, organizowa³
wiele konferencji naukowych o znaczeniu miêdzynarodowym. Sam wyg³osi³ ponad 100 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach. Dziêki swoim studentom, magistrantom i doktorantom wytworzy³ w³asn¹ szko³ê dydaktyczn¹ i naukow¹.
Znacz¹cy jest równie¿ wk³ad prof. J. Walczyka dla
s³owackiej nauki rolniczej i lenej w postaci opinii dorobku naukowego i recenzji grantów badawczych.
W czasie swojej kariery naukowej odby³ wiele sta¿y
naukowych, g³ównie w krajach pó³nocnej Europy, Republice Federalnej Niemiec i Republice S³owackiej.
Jest lub by³ cz³onkiem licznych organizacji naukowych i spo³ecznych: Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk, 19901996, Komisji Nauk Rolniczych, Lenych i Weterynaryjnych, Polskiej Akademii
Umiejêtnoci, Rady Programowej Ma³opolskiej Fundacji
Rolników Indywidualnych, Rady Programowej Prac Komisji Nauk Rolniczych PAU, rzeczoznawc¹ SITR, przewodnicz¹cym Zespo³u Problemowego Filmu Naukowego
przy Wydziale V. Polskiej Akademii Nauk, 19901996,
zastêpc¹ przewodnicz¹cego Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, redaktorem ogólnopolskiego czasopisma naukowego EJPAU 
seria Forestry
Dwukrotnie uzyska³ Nagrodê Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za dzia³alnoæ naukow¹. Wielokrotnie
by³ nagradzany nagrod¹ rektora za dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczna i organizacyjn¹. W 2001 roku otrzyma³
wysokie pañstwowe odznaczenie  Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.
Osobowoæ naukowa prof. Walczyka, jego ¿yczliwy
stosunek do Uniwersytetu w Zwoleniu oraz dotychczasowa wspó³praca, jak te¿ i projekty na przysz³oæ s¹
podstaw¹ do dalszych sukcesów w dziedzinie wzajemnej wspó³pracy miêdzy naszymi uczelniami.

www.ar.krakow.pl
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JM Rektor prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.

lubowanie

Po przedstawieniu sylwetek doktorantów, prorektor
prof. Ing. ¼ubomír Scheer, CSc. poprosi³ JM Rektora
prof. Ing. Jána Tuèka, CSc. o wydanie zgody na dokonanie uroczystego aktu nadania tytu³u doktora honoris
causa Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu.
JM Rektor powiedzia³, ¿e z zainteresowaniem wys³ucha³ przedstawienia osi¹gniêæ kandydatów i propozycji nadania tytu³u doktora honoris causa jako dowód
uznania dotychczasowych osi¹gniêæ na polu naukowym
i w dydaktyce. Szczególnie jest zadowolony, ¿e tytu³ ten
otrzymuj¹ osobistoci, które przyczyni³y siê do rozwoju
wspó³pracy miêdzynarodowej i maj¹ bliski stosunek do
spo³ecznoci Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu.
Na podstawie uchwa³y senatu i obowi¹zuj¹cych przepisów wyrazi³ zgodê na dokonanie uroczystego aktu promocji i poprosi³ promotora o przyjêcie lubowania.

Po z³o¿eniu lubowania g³os zabra³ promotor.
Szanowni panowie profesorowie, poniewa¿ spe³nilicie wszystkie warunki wymagane odpowiednimi przepisami Republiki S³owacji uroczycie og³aszam Was
doktorami honoris causa Uniwersytetu Technicznego
w Zwoleniu i udzielam Wam wszystkie prawa i przywileje, które wi¹¿¹ siê z tym tytu³em. Na potwierdzenie tego
otrzymacie Panowie medale i dyplomy, które bêd¹ symbolizowaæ Wasz¹ przynale¿noæ do spo³ecznoci Uniwersytetu Tecznicznego w Zwoleniu.
Medale i dyplomy wrêczyli JM Rektor wraz z promotorem. Nastêpnie g³os zabra³ JM Rektor oraz nominowani doktorzy.
Prof. J. Walczyk podziêkowa³ Radzie Wydzia³u Lenego Uniwersytetu w Zwoleniu za wysuniêcie jego kandydatury i Senatowi za nadanie tak wysokiego wyró¿nienia,

Dekoracja medalami i wrêczanie dyplomów

Medal
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Podziêkowanie
podziêkowa³ te¿ prof. Tiborovi Lukaèovi CSc. kierownikowi Katedry Pozyskania i Mechanizacji i prof. Milanovi
Mikleovi kierownikowi Katedry Lenej i Mobilnej Techniki za d³ugoletni¹ wspó³pracê. Wspomnia³, ¿e jego kontakty jeszcze z by³¹ Czechos³owacj¹ rozpoczê³y siê
w roku 1966, kiedy to rozpocz¹³ studia w Pradze i od tego czasu trwa nieprzerwanie wspó³praca najpierw
z prof. Karelem Veldou CSc., kierownikiem Katedry Maszyn Rolniczych Uniwersytetu Rolniczego w Pradze,
a póniej, po przejciu do pracy na Wydziale Lenym
z prof. Adolfem Janeèkem z Katedry Pozyskania i z Katedr¹ Lenej i Drzewnej Techniki w Brnie. To dziêki tej
wspó³pracy mo¿liwe by³o prowadzenie wspólnych badañ, wymiana wyników badañ, organizacja wspólnych

konferencji i seminariów. Bez niej nie by³aby mo¿liwa dzisiejsza uroczystoæ.
Prof. J. Walczyk stwierdzi³, ¿e nadana
godnoæ doktora honoris causa i przyjêcie go do grona spo³ecznoci Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu pomo¿e
jemu i jego kolegom z Akademii Rolniczej w Krakowie jeszcze bardziej pog³êbiaæ badania naukowe i rozwijaæ wzajemn¹ wspó³pracê dla dobra naszych
uczelni i pañstw. Stwierdzi³ te¿, i¿ zawsze bêdzie pamiêta³, ¿e oprócz swojej
Alma Mater ma jeszcze spo³ecznoæ
Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu.
Po podziêkowaniach doktorantów
g³os zabra³ prorektor ds. organizacji
uczelni i wspó³pracy z gospodark¹,
prof. dr hab. Zenon Pijanowski. W imieniu JM Rektora Akademii Rolniczej
w Krakowie prof. dr. hab. Janusza ¯miji,
Senatu Akademii, ca³ej spo³ecznoci akademickiej
i swoim w³asnym podziêkowa³ za zaproszenie, jak równie¿ przekaza³ serdeczne ¿yczenia od spo³ecznoci
Akademii Rolniczej w Krakowie. Mówi³, ¿e jest mu niezmiernie mi³o uczestniczyæ w tak donios³ej uroczystoci
nadania godnoci doktora honoris causa nowo mianowanym doktorom ¿yczy³ wszystkiego dobrego, du¿o
zdrowia, oraz dalszych osi¹gniêæ naukowych i dydaktycznych. Szczególnie serdecznie podziêkowa³ Radzie
Wydzia³u Lenego i Wysokiemu Senatowi za nadanie
najwy¿szej godnoci dr h.c. Uniwersytetu Technicznego
w Zwoleniu panu prof. dr. hab. Józefowi Walczykowi,
pracownikowi krakowskiej uczelni. Powiedzia³ te¿, ¿e to
jest naprawdê du¿y zaszczyt dla ca³ej naszej spo³ecznoci oraz wyró¿nienie dla Wydzia³u
Lenego. Podkreli³, ¿e w³adze Uczelni
przywi¹zuj¹ obecnie bardzo du¿¹ wagê
do wspó³pracy z wszystkimi uczelniami,
a z uczelniami s³owackimi ta wspó³praca ma ju¿ d³ugie tradycje i powinna byæ
nadal kontynuowana, tak¿e na p³aszczynie badañ jak i popularyzacji ich
wyników. Koñcz¹c z okazji inauguracji
roku akademickiego 2005/2006 ca³ej
spo³ecznoci Uniwersytetu S³owackiego, studentom, pracownikom, a szczególnie kierownictwu Uczelni pod przewodnictwem Pana Rektora ¿yczy³
wszystkiego najlepszego.
Prorektor prof. Ing. ¼ubomír Scheer,
CSc. podziêkowa³ prorektorowi Z. Pijanowskiemu za wyst¹pienie i z³o¿y³ gratulacje.

Przemawia prorektor prof. dr hab. Zenon Pijanowski

www.ar.krakow.pl
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JUBILEUSZ 100-LECIA
ZWI¥ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
W AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
W dniu 25 listopada 2005 roku w Akademii Rolniczej
w Krakowie odby³o siê uroczyste spotkanie jubileuszowe
z okazji 100-lecia istnienia i dzia³alnoci Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Polsce. Spotkanie uwietni³y swoj¹
obecnoci¹ w³adze Uczelni w osobach: JM Rektora prof. dr
hab. Janusza ¯miji, prorektorów: prof. dr hab. Krystyny Koziec i prof. dr hab. W³odzimierza Sadego oraz dziekanów
wydzia³ów: Rolniczo-Ekonomicznego, Hodowli i Biologii
Zwierz¹t, Technologii ¯ywnoci, In¿ynierii rodowiska
i Geodezji, Ogrodniczego oraz Agroin¿ynierii. W uroczystoci uczestniczyli zaproszeni gocie: prezesi ZU ZNP UJ,
AGH, Politechniki Krakowskiej, prezes ZNP Zarz¹du Okrêgu Ma³opolskiego ZNP prof. Andrzej Ujejski, oraz v-ce Prezes Krajowej Rady ZNP dr Roman Staszewski. Do ZU ZNP
AR wp³ynê³y listy gratulacyjne od Prezesa ZG ZNP S³awomira Broniarza oraz Prezesa Krajowej Rady ZNP Zygmunta Cybulskiego. Spotkaniu, które odby³o siê w Klubie Akademickim ARKA przewodniczy³ prof. Jan Szarek. Jako
pierwsza zabra³a g³os Prezes ZU ZNP dr hab. Barbara cigalska, która wyg³osi³a okolicznociowe przemówienie.
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Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy!
Mi³o mi, ¿e w tak uroczystym dniu mogê wyst¹piæ
przed tak Szanownym Gronem Naszych Goci oraz Kole¿anek i Kolegów zwi¹zkowców.
Nie czêsto przychodzi nam siê spotykaæ z okazji tak
wielkiego jubileuszu. Dzisiejsze uroczyste spotkanie powiêcone jest obchodom 100-lecia istnienia i dzia³alnoci Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Obchody jubileuszowe zakoñcz¹ siê 28 grudnia 2005 roku w Krakowie.
Ka¿dy jubileusz sk³ania do zastanowienia siê nad przesz³oci¹, a szczególnie gdy przedmiotem refleksji jest
jedna z najstarszych w Polsce organizacji zwi¹zkowych.
W 100-letnich dziejach Zwi¹zku mo¿na wyró¿niæ kilka okresów:
1. przedzwi¹zkowe formy dzia³alnoci nauczycieli i pierwsze próby tworzenia stowarzyszeñ grupuj¹cych pedagogów w zale¿noci od uwarunkowañ w poszczególnych zaborach, narodziny zwi¹zków nauczycielskich
w pierwszych latach XX w. z tendencj¹ do organizacyjnego i programowego ich scalania w zaborach austriackim i rosyjskim
2. Zwi¹zek w latach II Rzeczypospolitej
3. w czasie II wojny witowej konspiracyjny ruch nauczycieli w postaci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
4. ZNP w okresie Polski Ludowej (19441980)
5. Zwi¹zek w latach odnowy i transformacji ustrojowej
(przerwa na okres stanu wojennego), odbudowa
struktur organizacyjnych i wznowienie wszystkich zakresów dzia³alnoci z dostosowaniem siê do nowych
warunków).
Ca³e dzieje ruchu nauczycielskiego od jego korzeni
poczynaj¹c dowodz¹, ¿e wyrós³ on z potrzeb rodowiska nauczycielskiego w interesie edukacji oraz ustalenia obrony i poprawy statusu zawodowego, prawno-s³u¿bowego i materialnego nauczycieli, pracowników
nauki oraz emerytów i rencistów. Problematyka szkolnictwa wy¿szego i nauki zajmowa³a w dzia³alnoci
zwi¹zkowej wa¿ne miejsce, a spo³eczna aktywnoæ
Sekcji Nauki i jej dzia³aczy odegra³a w Zwi¹zku, mimo
wystêpuj¹cych niedomagañ, bardzo pozytywn¹ rolê.
Godzi siê raz jeszcze podkreliæ, ¿e dzia³alnoæ spo³eczna

www.ar.krakow.pl
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naszych poprzedników by³a autentyczna i w niej ujawnia³y siê wszystkie pozytywne, ale tak¿e i negatywne
strony aktywu zwi¹zkowego rodowiska.
Zwi¹zkowe credo profesora Zenona Klemensiewicza, wieloletniego Przewodnicz¹cego Sekcji Nauki, reprezentuj¹cej szkolnictwo wy¿sze, brzmi nastêpuj¹co:
za pomoc¹ odpowiednich rodków i metod wyzwoliæ
z przebogatego potencja³u intelektualnego i moralnego
naukowców, nauczycieli i wychowawców najlepsze wartoci w wiadomoci i opinii spo³eczeñstwa, które podnosi³yby go intelektualnie i zbiorowo. Jednoczenie wydobyæ maksimum i optimum warunków bytowych, by te
wartoci i w³aciwoci, osobiste sk³onnoci i umiejêtnoci mog³y siê ujawniæ, kszta³towaæ i wyra¿aæ dzia³aniem.
Dla nas dzia³aczy zwi¹zkowych jest ono ci¹gle aktualne, tak do koñca nie spe³nione, dlatego powinnimy siê
nim kierowaæ w swojej dzia³alnoci i pamiêtaæ te s³owa.
Szanowni Pañstwo!
Wrêczaj¹c dzisiaj Pami¹tkowe Medale Jubileuszowe z podobizn¹ Stanis³awa Nowaka, chcia³abym przybli¿yæ jego sylwetkê. Jego dzia³alnoæ i osi¹gniêcia jako
Organizatora  Twórcy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego mo¿na zawrzeæ w sentencji [cyt. za prof. Kotarbiñskim], która brzmi: [...] Ktokolwiek chce osi¹gn¹æ
cenne wyniki  jeli tylko zamierza dzia³aæ w dziedzinie
z dawna przez ludzi uprawianej  musi pamiêtaæ, ¿e nie
zaczyna od zera, ¿e winien przej¹æ zdobycze poprzedników, nauczyæ siê ich kunsztu, by pójæ o krok dalej
(Tadeusz Kotarbiñski, Medytacje o ¿yciu godziwym)
Stanis³aw Nowak urodzi³ siê 28 padziernika 1859 roku w Andrychowie. Wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do Krakowa, dlatego te¿ ca³e swoje dzieciñstwo, m³odoæ i ¿ycie
dojrza³e spêdzi³ w Krakowie. By³ nauczycielem z powo³ania, o szerokich zainteresowaniach problematyk¹ pedagogiczn¹. mia³o wystêpowa³ przeciwko przestarza³emu
systemowi nauczania. Opowiada³ siê za jednolit¹ omioklasow¹ szko³¹ powszechn¹, daj¹c¹ dobre wykszta³cenie
oraz wychowuj¹c¹ gor¹cych patriotów. Domaga³ siê wprowadzenia do szkó³ ludowych nauki o prawach obywatelskich oraz reformy seminariów nauczycielskich, tak aby
dawa³y wykszta³cenie równe uniwersyteckiemu.

Dzia³alnoæ zwi¹zkowa i zawodowa Stanis³awa Nowaka przypada na ten okres w historii, kiedy istnieje Towarzystwo Pedagogiczne powsta³e w 1868 roku we
Lwowie, posiadaj¹ce swój oddzia³ w Krakowie, którego
cz³onkami byli nauczyciele akademiccy, szkó³ rednich
i elementarnych. Niesnaski, konflikty na tle narodowociowym pod koniec XIX wieku, krytyka szkolnictwa
redniego, usamodzielnienie siê nauczycieli szkó³ rednich i wy¿szych, spowodowa³o, ¿e w 1884 roku powo³ano do ¿ycia Towarzystwo Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych,
co wyranie os³abi³o dzia³ania Towarzystwa Pedagogicznego.
W 1903 roku przy oddziale Towarzystwa Pedagogicznego w Krakowie za³o¿ono Towarzystwo Nauczycieli Szkó³ Ludowych i Wydzia³owych, którego prezesem
zosta³ Stanis³aw Nowak. 12 listopada 1905 roku na naradzie ponad 500 nauczycieli w krakowskim Towarzystwie Pedagogicznym, Stanis³aw Nowak reprezentuj¹cy
miejscowych nauczycieli ludowych, postawi³ wniosek
w sprawie stworzenia jednej zawodowej organizacji nauczycielstwa ludowego w Galicji. Wniosek ten zosta³
przyjêty, a jego realizacjê powierzono zarz¹dowi krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ Ludowych, na
czele którego stan¹³ Stanis³aw Nowak. Komitet przygotowa³ specjaln¹ odezwê do ca³ego nauczycielstwa Galicji, któr¹ rozes³ano 29 listopada 1905 roku. W odezwie
przedstawiono bardzo trudn¹ sytuacjê materialno-spo³eczn¹ stanu nauczycielskiego, postawiono problemy,
które nale¿y przedyskutowaæ oraz dokonaæ wybrania
z ka¿dego powiatu mê¿ów zaufania aby ci stawili siê
28 grudnia 1905 roku dla wspólnego porozumienia i rozpoczêcia prac. Odbyty w Krakowie 28 grudnia 1905 roku Zjazd Ankieta mê¿ów zaufania w liczbie 520 osób,
reprezentuj¹cych nauczycielstwo z 63 powiatów, którego przewodnictwo powierzono Stanis³awowi Nowakowi,
postanowi³ w jednej z uchwa³ utworzyæ Krajowy Zwi¹zek
Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. 7 lipca 1913 roku
we Lwowie dokonano zmiany nazwy organizacji zwi¹zkowej na: Zwi¹zek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji,
którego przewodnicz¹cym zosta³ Stanis³aw Nowak.
Stanis³aw Nowak dzia³a³ równie¿ poza granicami
Polski. Jako wielki zwolennik zjednoczenia organizacji
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nauczycielskich dzia³aj¹cych na terenach krajów s³owiañskich by³ wspó³organizatorem Zjazdu w Pradze
Czeskiej w 1908 roku. W 1910 roku na II Zjedzie w Lichaczowicach na Morawach zostaje wybrany prezesem, a w 1912 organizuje III Zjazd Zwi¹zku Nauczycieli S³owiañskich w Krakowie.
W okresie I wojny wiatowej uczestniczy³ aktywnie
w pracach Naczelnego Komitetu Narodowego jako v-ce
przewodnicz¹cy Komisji Szkolnej oraz odda³ czêæ lokalu zwi¹zkowego na kwatery dla legionistów. 12 grudnia
1918 roku wspóln¹ decyzj¹ Zwi¹zku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego Galicji i Zrzeszenia Nauczycielstwa
Polskich Szkó³ Powszechnych Królestwa (kierowanego
przez Karola Klimka) o po³¹czeniu siê w jedn¹ organizacjê przyjmuj¹c nazwê Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Szkó³ Powszechnych z siedzib¹ w Warszawie. Za datê jego powstania przyjmuje siê 12 kwietnia 1919 roku.
2 lipca 1930 roku w Krakowie z inspiracji Stanis³awa
Nowaka nast¹pi³o po³¹czenie Zwi¹zku Polskiego Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych (kierowanego przez
S. Nowaka) ze Zwi¹zkiem Zawodowym Nauczycielstwa
Polskich Szkó³ rednich (kierowanym przez Stanis³awa
Kalinowskiego) w jeden Zwi¹zek o nazwie Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, którego prezesem zosta³ wybrany Stanis³aw Nowak.
Ogromne zaanga¿owanie w dzia³alnoæ zwi¹zkow¹
i osi¹gniêcia na tym polu budowa³y niepodwa¿alny autorytet Stanis³awa Nowaka. Pe³nione funkcje spo³eczno-polityczne wykorzystywa³ zawsze do starañ o reformê owiaty i prawa nauczycieli. Ca³e swoje ¿ycie powiêci³ walce o podnoszenie szkolnictwa polskiego,
o poprawê bytu materialnego nauczycieli i ich pozycji
spo³ecznej oraz prawno-s³u¿bowej.
Intensywne, a zarazem skuteczne dzia³ania Stanis³awa Nowaka w kierunku integracji ró¿nych grup zawodowych nauczycieli, które powsta³y w kraju w ca³ym
okresie jego aktywnej dzia³alnoci oraz fakty historyczne potwierdzaj¹ce, i¿ ka¿dorazowo zostawa³ prezesem
Zwi¹zku, wiadcz¹ce o wielkoci jego autorytetu wród
nauczycieli, o jego wybitnych talentach organizatorskich
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przekonuj¹ nas do wypowiedzenia nastêpuj¹cej sentencji: Stanis³aw Nowak to twórca i za³o¿yciel Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Miejscem w którym ZNP siê narodzi³ i utwierdzi³ jest Sto³eczno-Królewskie Miasto Kraków, w którym dzia³a³ i pracowa³ jego twórca. St¹d na
Pami¹tkowym Medalu Jubileuszowym widnieje jego podobizna.
Stanis³aw Nowak zmar³ 6 marca 1936 roku w Krakowie i zosta³ pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Dwa lata póniej w dniu 26 listopada 1938 roku zw³oki
Stanis³awa Nowaka zosta³y uroczycie przeniesione do
grobowca ufundowanego przez ZNP na tym samym
cmentarzu. Na grobowcu widnieje napis:
Za³o¿yciel i Prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Senator RP, Kawaler Krzy¿a Komandorskiego
Orderu Odrodzenia Polski
Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy!
Przedstawiony krótko ¿yciorys tak wybitnego dzia³acza zwi¹zkowego sk³ania nas do refleksji. To przecie¿
tak wielcy ludzie jak Stanis³aw Nowak i jego nastêpcy
wp³ywali na historiê naszego zwi¹zku i j¹ tworzyli. To
dziêki takim przyk³adom dzia³añ ludzkich, dziêki ich postawom i wielkiemu powiêceniu oraz spo³ecznikowstwu, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego mo¿e dzisiaj
obchodziæ swoje stuletnie urodziny.
W tym miejscu nale¿a³oby wspomnieæ bliskie nam,
nie¿yj¹ce ju¿ osoby, które w naszej Uczelni pe³ni³y funkcje prezesów, ¿e wspomnê prof. Micha³a Wójcickiego
(19591964), prof., Jana Macha (19691970), prof. Jana Pielkê (19751976). Nale¿y wspomnieæ te¿ naszych
Kolegów i Kole¿anki Zwi¹zkowców, którzy swoj¹ dzia³alnoci¹, przynale¿noci¹ do Zwi¹zku wp³ywali na jego
historiê. Pozwólcie, ¿e wymieniê prof. Tadeusza Wojtaszka, prof. Edwarda Zió³ka, prof. Boles³awa Adamczyka, doc. Wójcika, dr. Adama Firka. Ogromne zas³ugi dla
integracji naszego kolektywu zwi¹zkowego poniós³ nieod¿a³owany kolega dr Janusz Lipiec. Wszyscy oni przyczynili siê do tego, ¿e Zwi¹zek nasz przetrwa³ wiele
burzliwych okresów w swojej historii i dalej trwa.
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Koñcz¹c moje wyst¹pienie chcia³abym podkreliæ
fakt, ¿e to w³anie w roku jubileuszowym dla naszego
Zwi¹zku historia otworzy³a now¹ kartê w jego dziejach.
Przypomnê tylko, ¿e w samym ZNP w obszarze szkolnictwa wy¿szego i nauki w 1983 roku nast¹pi³ podzia³
organizacyjny, czêæ uczelnianych organizacji skupia³a
siê w ramach Krajowej Rady Nauki i pozosta³a w ZNP,
pozosta³e uczelniane organizacje powo³a³y Federacjê
Zwi¹zków Nauczycielstwa Polskiego Szkó³ Wy¿szych
i Nauki jako odrêbn¹ organizacjê zwi¹zkow¹. Wychodz¹c z prostego za³o¿enia, ¿e w jednoci tkwi si³a
w 2002 roku nast¹pi³ w³aciwy klimat do podjêcia prac
nad integracj¹ z ZNP. Zespó³ integracyjny w sk³ad którego wchodzili kol. Andrzej Ujejski cz³onek Prezydium ZG
ZNP, prezes Zarz¹du Okrêgu Ma³opolskiego ZNP, kol. Janusz Lipiec  Prezes Federacji ZNP Szkó³ Wy¿szych
i Nauki oraz prezes Rady Zak³adowej ZNP w AGH reprezentuj¹cy Krajow¹ Radê Nauki kol. Roman Staszewski,
po pó³tora rocznych staraniach doprowadzili do aktu integracyjnego, który zosta³ uwieñczony zarejestrowaniem
nowego statutu ZNP przez S¹d Rejonowy dla Miasta
Sto³ecznego Warszawy w dniu 9 lutego 2005 roku.
To wspania³y prezent na 100-lecie ZNP i dla naszej
solidarnoci zwi¹zkowej. Dr Janusz Lipiec nie doczeka³
tej chwili, aby Jego wielkie marzenie siê spe³ni³o. Mylê
równie¿, ¿e twórca naszego ZNP  Stanis³aw Nowak,
który przez ca³y czas okresu swojej dzia³alnoci jednoczy³ i integrowa³ ró¿ne organizacje dzia³aj¹ce w obszarze owiaty, by³by z nas dumny.
Kole¿anki i Koledzy!
Nie niweczmy osi¹gniêæ zwi¹zkowej historii. Na tê
historiê pracowa³y pokolenia. Bierzmy przyk³ad z postaw wspania³ych ludzi. Niech te przyk³ady zaszczepi¹
w wielu z Nas postawê spo³ecznikowsk¹, chêæ dzia³ania na rzecz innych ludzi. Tylko wtedy doczekamy nastêpnych leci i kolejnego stulecia Naszej organizacji
zwi¹zkowej.
Podczas uroczystoci jako pierwsz¹ uhonorowano
Pami¹tkowym Medalem Jubileuszowym, Akademiê

Rolnicz¹. Medal i dyplom przekaza³a na rêce JM Rektora prezes ZU ZNP dr hab. Barbara cigalska, dziêkuj¹c
w³adzom Uczelni za partnersk¹ wspó³pracê i wspó³dzia³anie ze Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego. Drugi
medal wrêczono Pani Danucie Lipiec, ¿onie kol. Janusza Lipca. ZU ZNP uhonorowa³ pomiertnie nieod¿a³owanego, naszego kolegê, wielkiego zwi¹zkowca, oddanego do koñca ¿ycia sprawom zwi¹zkowym.
Za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoci ZNP w Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, z serdecznymi podziêkowaniami za du¿y wk³ad pracy na
rzecz Zwi¹zku i tworzenia jego historii, wrêczono aktualnie sprawuj¹cej funkcjê prezesa dr hab. Barbarze cigalskiej oraz prezesom ZU ZNP w kolejnoci lat ich
urzêdowania prof. Janowi Szarkowi, prof. Stanis³awowi
Ro¿kowi, prof. Józefowi Niezgodzie, dr Kazimierzowi
Szczotce, prof. Marianowi Ormianowi, prof. Wies³awowi
Barabaszowi, prof. Miros³awowi Kasperczykowi.
Medale Jubileuszowe wrêczono Kole¿ankom i Kolegom zwi¹zkowcom, zas³u¿onym w dzia³alnoci Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Rolniczej. Medale otrzymali: Piotr Antkiewicz, Jan Barteczko, Danuta
Bartoszewska, Marian D³ugosz, Józefa Forst, Krzysztof
Furga³, Ewa Gardzina, Andrzej Janiszewski, Gra¿yna
Klimek, Barbara Krzysztofik, Norbert Marks, Ryszard
Michniak, W³adys³awa Niemczyk, Janina Ostrowska,
Jan Pawe³ek, Antoni Sikora, Aleksander Szmigiel, Ewa
Tyran, Maria Zaw³ocka.
W imieniu uhonorowanych zabra³ g³os prof. Stanis³aw Ro¿ek, który podziêkowa³ serdecznie za to wyró¿nienie. Kolejno zabrali g³os: JM Rektor, prof. Ujejski
oraz dr Roman Staszewski. Uroczystoæ uwietni³ wystêp zespo³u Skalni. Na zakoñczenie czêci oficjalnej
spotkania Prezes ZU ZNP Barbara cigalska podziêkowa³a za przybycie wszystkim obecnym oraz ¿yczy³a
wszelkiej pomylnoci w dzia³aniu W³adzom Uczelni
oraz zwi¹zkowcom, by wspólnie mogli obchodziæ kolejne jubileusze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

www.ar.krakow.pl

dr hab. Barbara cigalska

9

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

WSPÓ£PRACA WYDZIA£ÓW AR
Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI
I GOSPODARCZYMI W 2005 R.
WYDZIA£ ROLNICZO-E
EKONOMICZNY
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny prowadzi wspó³pracê z jednostkami naukowymi i gospodarczymi w dwóch
zasadniczych obszarach: naukowo-badawczym i dydaktyczno-szkoleniowym. W zakresie badañ jednostki
organizacyjne Wydzia³u prowadz¹ wspó³pracê zarówno
z zagranicznymi Uniwersytetami Rolniczymi, jak i Instytutami PAN (Instytut Fizjologii Rolin PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) oraz spó³kami z o. o. (Ekokonsorcjum-efekt, Danko Hodowla Rolin, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i in.) w Polsce.
W ramach wspó³pracy zagranicznej wieloletnie
umowy dotycz¹ przede wszystkim dwóch pañstw: S³owacji i Czech. Ze S³owackim Uniwersytetem Rolniczym
w Nitrze wspó³pracuj¹ katedry: Agrobiznesu, Chemii
Rolnej, Fizjologii Rolin, £¹karstwa i Szczegó³owej
Uprawy Rolin, z Uniwersytetem Preszowskim Katedra
Agrobiznesu, a z Instytutem U¿ytków Zielonych i Rolnictwa Górskiego w Bañskiej Bystrzycy Katedry: Chemii
Rolnej i £¹karstwa.
Wieloletni¹ wspó³pracê z Uniwersytetem Rolniczym
w Brnie prowadz¹ katedry: Agrobiznesu i Chemii Rolnej, z Uniwersytetem w Czeskich Budziejowicach Katedra £¹karstwa, a z Uniwersytetem Rolniczym w Pradze
katedry: Chemii Rolnej, £¹karstwa i Szczegó³owej
Uprawy Rolin.
Katedra Agrobiznesu od wielu lat, ale bez oficjalnych umów wspó³pracuje z Uniwersytetem Rolniczym
w Wiedniu, Uniwersytetem Rolniczym w Rostock oraz
Uniwersytetem Rolniczym im. Humboldta w Berlinie.
Z Federalnym Instytutem Rolnictwa w Wiedniu wspó³pracuje Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Wynikiem dzia³alnoci obu wymienionych katedr s¹ wspólne publikacje, udzia³ w konferencjach i seminariach,
a tak¿e sta¿e naukowe pracowników i studentów.
Do aktywnej wspó³pracy z zagranicznymi orodkami
naukowymi zaliczyæ nale¿y tak¿e udzia³ pracowników
naukowych Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego w grantach europejskich. Wspó³wykonawcami projektów UE
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byli w ostatnich 3 latach pracownicy katedr: Agrobiznesu, Fizjologii Rolin, Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
oraz Rolnictwa wiatowego i Doradztwa.
Wspó³praca z hodowlanymi spó³kami z o. o. (Danko,
Strzelce) oparta jest o udzia³ w projektach celowych
(Katedra Hodowli Rolin i Nasiennictwa), albo o czynny
udzia³ w grupach problemowych ds. hodowli (Katedra
Hodowli Rolin i Nasiennictwa, Katedra Szczegó³owej
Uprawy Rolin). Rezultatem tych dzia³añ s¹ wspólne
publikacje, konferencje i seminaria.
W obszarze dydaktyczno-szkoleniowym w 2005 roku
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny uczestniczy³ w projekcie
pt. Europejski program: nauczanie i doskonalenie zawodowe w zakresie rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej.
Pracownicy Wydzia³u prowadz¹ ponadto intensywn¹
choæ bezumown¹ wspó³pracê z Ma³opolskim Urzêdem
Marsza³kowskim, Urzêdem Wojewódzkim, Urzêdami
Gmin, Krajowym Zwi¹zkiem Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Izbami Rolniczymi, Stowarzyszeniem Demokracja i Gospodarka, Centrum Kszta³cenia Unii Europejskiej, Fundacj¹ Schumana i in. Szczególnie owocna
jest wspó³praca z Orodkami Doradztwa Rolniczego oraz
z Ma³opolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego.
Pracownicy katedr: Chemii Rolnej, Ogólnej Uprawy Roli
i Rolin, Szczegó³owej Uprawy Rolin, Ochrony rodowiska Rolniczego oraz Gleboznawstwa i Ochrony Gleb bior¹ udzia³ w szkoleniach z zakresu wprowadzania kodeksu dobrej praktyki rolniczej, rolnictwa zrównowa¿onego,
oceny gospodarstw ekologicznych i in.
Pracownicy naukowi Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego z katedr: Agrobiznesu oraz Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa uczestnicz¹ tak¿e w dzia³alnoci Fundacji
na Rzecz Rozwoju Regionu Polski Po³udniowej. Bior¹
udzia³ w opracowywaniu strategii rozwoju gmin, rozwoju wsi i obszarów wiejskich Ma³opolski, modernizacji
i rozwoju rolnictwa oraz gospodarki ¿ywnociowej
w Ma³opolsce, opracowywaniu ekspertyz oraz szkoleniach przedsiêbiorców, s³u¿by rolnej, nauczycieli szkó³
rolniczych i rolników.
Prodziekan ds. nauki i wspó³pracy
Prof. dr hab. El¿bieta Pisulewska
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WYDZIA£ HODOWLI I BIOLOGII
ZWIERZ¥T
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t Akademii Rolniczej w Krakowie od 2001 roku wspó³pracuje z placówkami naukowymi Lwowa: Instytutem Biologii Zwierz¹t
Ukraiñskiej Akademii Nauk Rolniczych we Lwowie oraz
Katedr¹ Hodowli Zwierz¹t Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. W ramach tej wspó³pracy prowadzono wspólne badania nad rozwi¹zaniem problemów istotnych dla obu stron. Dokonywano wymiany publikacji,
kadry naukowej i studentów. W 2005 roku w konferencji
organizowanej przez WHiBZ w Krakowie pt. Nauka
Praktyce przedstawiono 6 prac ze strony ukraiñskiej,
za w padzierniku na konferencji we Lwowie wziê³o
udzia³ 11 pracowników naszego Wydzia³u.
Pracownicy Katedry ¯ywienia Zwierz¹t AR w Krakowie z Katedr¹ Hodowli Zwierz¹t Lwowskiej Akademii
Medycyny Weterynaryjnej przeprowadzili badania nad
wp³ywem sposobu uprawy odmian rutwicy wschodniej
na plonowanie i wartoæ pokarmow¹. Z tego zakresu
opublikowano 2 prace oryginalne (Roczniki Naukowe
Zootechniki, Scientific Messenger of Lviv. A.V.M.I).
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t efektywnie wspó³pracuje z Instytutem Biologii Zwierz¹t UANR we Lwowie.
Wspólne badania s¹ prowadzone przez trzy Katedry naszego Wydzia³u tj. Katedrê ¯ywienia Zwierz¹t, Katedrê
Hodowli Owiec i Kóz oraz Katedrê Hodowli Drobnego In-

wentarza. Tematyka badawcza dotyczy³a wykorzystania
najnowszych technik w rozrodzie zwierz¹t, wp³ywu ró¿nych dodatków biologicznie czynnych w mieszankach na
procesy zachodz¹ce w ¿ó³tku inkubowanych jaj, woreczku ¿ó³tkowym i w¹trobie zarodków kurzych oraz procesów
peroksydacji lipidów u embrionów kurzych, wp³ywu ¿ywienia na wskaniki produkcyjne i sk³ad chemiczny jaj gêsich.
Wyniki z tych badañ zosta³y opublikowane w 9 pracach
oryginalnych w czasopismach: Roczniki Naukowe Zootechniki, Scientific Messenger of Lviv, Annals of Animal Science, Animal of Biology UAAN, J. of Animal Feed Science.
W dniach 1719 listopada 2005 r. na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t Akademii Rolniczej w Krakowie
goci³a delegacja Instytutu Biologii Zwierz¹t Ukraiñskiej
Akademii Nauk Rolniczych we Lwowie z dyrektorem
prof. Wasylem VIiz³o. Podpisano now¹ umowê o wspó³pracy na lata 200609, w ramach której bêd¹ prowadzone badania nad wp³ywem ró¿nych dodatków do
pasz na przemiany bia³kowe i energetyczne u zwierz¹t,
szczególnie dotyczyæ za bêd¹ metanogenezy w ¿waczu oraz wp³ywu czynników biologicznych i rodowiskowych na wyniki zap³odnienia in vitro oocytów u prze¿uwaczy. Umowa ta stwarza nowe mo¿liwoci wymiany
myli naukowej obu stron, umo¿liwia tak¿e podejmowanie i wspólne rozwi¹zywanie wa¿kich problemów nurtuj¹cych badaczy s¹siaduj¹cych krajów.
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. Czes³aw Klocek, prof. AR

NOMINACJE PROFESORSKIE

PROF. DR HAB. IN¿.
JANUSZ MICZYÑSKI
KATEDRA METEOROLOGII
I KLIMATOLOGII ROLNICZEJ
WYDZIA£ IN¿YNIERII
RODOWISKA I GEODEZJI
Miczyñski Janusz Andrzej, prof. dr hab. in¿., dr nauk
technicznych, dr hab. nauk rolniczych w zakresie kszta³towania rodowiska  meteorologii i klimatologii, klimatu wnêtrz, ochrony powietrza i kszta³towania zanieczyszczeñ obszarowych; Wydzia³ In¿ynierii rodowiska
i Geodezji, Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej.

Urodzi³ siê 18 grudnia 1944 r. w Nowym S¹czu. ¯ona Maria z domu Wertz (ukoñczy³a studia magisterskie
i doktoranckie, by³y pracownik Akademii Górniczo Hutniczej). Dzieci Agata ur. 1975 r. (absolwentka Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie oraz studiów MBA Oxford
Brookes University), Helena ur. 1978 r. (zginê³a w 1997 r.)
Zofia ur. 1983 r. (studentka AE w Krakowie) i Barbara
ur. 1988 r. (uczennica VIII LO w Krakowie).
W 1968 r. magisterium na Wydziale Melioracji Wodnych AR w Krakowie. W 1978 r. na tym¿e Wydziale uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych na
podstawie rozprawy doktorskiej pt. Studium zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Kotliny S¹deckiej w latach 19731975.
W maju 1993 r. na podstawie przeprowadzonego
z wyró¿nieniem kolokwium habilitacyjnego, decyzj¹ Rady
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Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji Akademii
Rolniczej im. H. Ko³³¹taja w Krakowie, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kszta³towania rodowiska  meteorologii i klimatologii, ochrony powietrza. Rozprawa habilitacyjna pt.
Zanieczyszczenie powietrza w warunkach górskich na
przyk³adzie województwa nowos¹deckiego. W kwietniu
2005 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nada³ mu tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych.
Przed podjêciem pracy w uczelni, po studiach pracowa³ jako in¿ynier i kierownik budowy na budowach
drenarskich, z regulacji rzek i budownictwa wodnego na
terenie piêciu ówczesnych powiatów, które obejmowa³o
swym zasiêgiem Rej. Przeds. Melioracyjne w N. S¹czu.
W Uczelni zatrudniony od grudnia 1970 r., pocz¹tkowo
jako asystent w Instytucie Melioracji Rolnych i Lenych,
od 1972 r. starszy asystent, w latach 19782000 adiunkt
naukowo-dydaktyczny w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Rolniczej. W 2000 r. powo³any na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Meteorologii
i Klimatologii Rolniczej.
W dzia³alnoci naukowo badawczej prof. Janusza
Miczyñskiego mo¿na wyró¿niæ dwa zasadnicze kierunki: ochronê powietrza i badania klimatyczne. Pierwszy,
dotyczy badania i opisywania mechanizmów zmiennoci stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza w zale¿noci od
czynników klimatycznych, topografii i zagospodarowania, szczególnie w obszarach górskich, w miejscowociach rekreacyjnych i uzdrowiskowych oraz górskich
obszarach przyrodniczo wartociowych. Zainicjowa³
i rozwin¹³ w Akademii Rolniczej nowy kierunek badawczy i dydaktyczny  ochronê powietrza. Opracowanie
przestrzennych zmiennoci zanieczyszczeñ powietrza
by³y podstaw¹ do wyznaczania obszarów o ró¿nej preferencji w projektach zagospodarowania. Ju¿ w latach
70-tych utworzy³ w³asn¹ sieæ monitoringu powietrza
i przeprowadzi³ pionierskie badania zmiennoci czasowo przestrzennej wskanikowych zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego w Kotlinie s¹deckiej. Bada³ te¿
sk³ad chemiczny zanieczyszczeñ py³owych i ich rozk³ady w zwi¹zkach z topoklimatem. Prowadzone przez niego badania dotyczy³y trudnych o skomplikowanej orografii terenów, jak np. Dolina Popradu, Krynica, Limanowa, Rabka, Podhale, Beskid Niski. Badania z tego zakresu by³y nieraz jedynymi dla wielu obszarów Polski
po³udniowej, a maj¹c czêsto wieloletni charakter, nale¿¹ do szczególnie cennych w pimiennictwie polskim,
wykorzystywanymi równie¿ przez administracjê pañstwow¹. Prof. Janusz Miczyñski stara³ siê bowiem zawsze, ³¹czyæ zagadnienia naukowe z konkretnymi rozwi¹zaniami maj¹cymi zastosowanie w praktyce. Wyniki
jego badañ znajdowa³y zastosowanie w administracyjnych planach zagospodarowania terenów, przy wskazaniach lokalizacyjnych oraz okrelaniu ró¿nych predyspozycji terenu odnonie jego projektowanej zabudowy.
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W latach 80-tych w ramach tematu rz¹dowego prowadzi³ wieloletnie badania zmiennoci czasowej i przestrzennej zanieczyszczeñ powietrza w rejonie zbiornika
wody pitnej dla Krakowa w Dobczycach i na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Podobne badania przeprowadzi³ na terenie Pieniñskiego Parku Narodowego.
Od 1992 r. kieruj¹c czêci¹ projektu celowego pt.
Prognoza dynamiki czasowej i przestrzennej zanieczyszczenia powietrza w Rabce i jej wp³yw na choroby
uk³adu oddechowego u dzieci na tle gazyfikacji miasta
i warunków meteorologicznych na podstawie wieloletnich badañ opracowa³ diagramy s³u¿¹ce praktycznemu
prognozowaniu zanieczyszczeñ powietrza, przeznaczone dla lekarzy i chorych z przewlek³ymi dolegliwociami
ze strony uk³adu oddechowego, przebywaj¹cych na leczeniu w uzdrowisku.
W latach 19941995 kierowa³ jedn¹ z dwóch czêci
grantu miêdzynarodowego koordynowanego przez Wageningen University, pt. Effect of short  term changes
in urban air pollution on the respiratory health of children with chronic respiratory symptoms. Pozwoli³o to
na opracowanie zwi¹zków statystycznych miêdzy zanieczyszczeniem powietrza, klimatem lokalnym i efektami zdrowotnymi klimatoterapii i bardziej optymalne wykorzystanie rabczañskiego mikroklimatu.
Wielop³aszczyznowy problem zmiennoci zanieczyszczeñ powietrza w Rabce ich skutków i sposobów
zaradczych prof. Janusz Miczyñski referowa³ na posiedzeniu Komisji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zaproszony przez Sejmow¹ Komisjê Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa. Wspó³pracowa³ te¿
z Dyrekcjami Pieniñskiego, Gorczañskigo, wiêtokrzyskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku
Krajobrazowego.
Drugi kierunek naukowo badawczy prof. J. Miczyñskiego dotyczy badañ zmiennoci klimatu lokalnego
w terenach górskich, jak te¿ mikroklimatu obiektów budowlanych w zale¿noci od zewnêtrznych czynników
rodowiskowych. Od roku 1997 we wspó³pracy z Okrêgow¹ Dyrekcj¹ Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpocz¹³ badania zmiennoci klimatu lokalnego wywo³anego
powstaniem zalewu na Dunajcu w Czorsztynie i wynikaj¹cego z tego zagro¿enia obiektów zabytkowych w jego
strefie oddzia³ywania. Przy zastosowaniu bardzo nowoczesnej w pe³ni automatycznej specjalistycznej aparatury, przeprowadzi³ unikalne wieloletnie ci¹g³e badania
czasowych i przestrzennych zmian temperatury i wilgotnoci wnêtrza i otoczenia kocio³ów w Dêbnie i Frydmanie, zamków w Czorsztynie i Niedzicy, otoczenia Zbiornika Czorsztyñskiego oraz obszaru Pieniñskiego Parku
Narodowego. Badania te wykaza³y du¿¹ zmiennoæ badanych elementów mikroklimatu, zró¿nicowan¹ autonomiê ciepln¹ obiektów, wystêpowanie okresów niekorzystnych dla zabytkowych wnêtrz i koniecznoæ podejmowania rodków zapobiegawczych zagro¿eniu.
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Zdecydowana wiêkszoæ jego prac ma aspekt praktyczny, badania oparte o w³asne wieloprzestrzenne sieci stacji prowadzi³ pod k¹tem rozwi¹zywania konkretnych problemów w terenie. Wyniki owych badañ wykorzystywane by³y wielokrotnie przy ró¿nych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych
przez administracjê pañstwow¹, stanowi¹c czêsto jedyny dostêpny materia³. Wiele zaproponowanych koncepcji zosta³o zrealizowanych w praktyce.
Profesor jest autorem 105 prac naukowych z czego
69 opublikowa³, pozosta³e, nieraz bardzo obszerne
i oparte o wieloletnie badania terenowe, to opracowania
studialne, raporty naukowe, operaty i projekty wykonane
dla gospodarki narodowej oraz jednostek zagranicznych.
Prowadzi³ zajêcia dydaktyczne (wyk³ady, seminaria,
konwersatoria i æwiczenia) z przedmiotów: Ochrona
powietrza, Meteorologia i klimatologia na Wydziale
Melioracji Wodnych póniej Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji oraz Agrometeorologia i Meteorologia i ochrona powietrza na Wydzia³ach Rolniczym
i Ogrodniczym. Wyk³ada³ Meteorologiê rolnicz¹
w Punktach Konsultacyjnych AR w Przemylu, £añcucie, Czêstochowie i Czernichowie. Zainicjowa³ i opracowa³ autorskie programy dydaktyczne dla przedmiotów:
Ochrona powietrza, Niekonwencjonalne meteorologiczne ród³a energii i Meteorologia planistyczna.
W latach 19951997 prowadzi³ wyk³ady z In¿ynierii
ochrony powietrza w Otwartym Technicznym Uniwersytecie zorganizowanym przez AGH.
W 1974 r. zainicjowa³ powstanie przy Wydziale Melioracji Wodnych  Miêdzywydzia³owego Ko³a Naukowego Ochrony rodowiska, którego by³ opiekunem.
W czasie 30-letniej dzia³alnoci tego Ko³a, pod jego kierownictwem naukowym i organizacyjnym studenci g³ównie z wydzia³ów AR oraz AGH i UJ podejmowali ró¿norodn¹ dzia³alnoæ na rzecz ochrony rodowiska. Organizowali obozy naukowe, wystawy tematyczne, konkursy, szkolenia specjalistyczne, rajdy i z³azy, uczestniczyli czynnie w tematach badawczych w kraju i za granic¹.
Prowadzone by³y badania powietrza i wody, dokonywano oceny stanu rodowiska i oceny oddzia³ywania
obiektów na rodowisko. By³o to praktyczne zapoznanie
studentów z poligonem badawczym, warsztatem naukowym, przygotowaniem publikacji naukowych. (m.in.
kilkuletnia wspó³praca z Uniwersytetem w Sunderlandzie). Jako opiekun Ko³a bezporednio kierowa³ opracowaniem ponad 90 referatów na ró¿ne studenckie sesje
naukowe. Z tej liczby oko³o 50 referatów zosta³o nagrodzonych w kraju a 9 za granic¹. Wiele zosta³o opublikowanych. Jest promotorem 51 prac magisterskich
i dwóch doktorskich.
Prof. Janusz Miczyñski jest cz³onkiem Komisji
Ochrony Zdrowia Spo³ecznego i Komisji Geodezji i In¿ynierii rodowiska Oddzia³u Krakowskiego PAN, cz³onkiem zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towa-

rzystwa In¿ynierii Ekologicznej jak te¿ cz³onkiem Rady
Programowej Stowarzyszenia  Regionalny Orodek
Edukacji Ekologicznej w Krakowie. W Uczelni uczestniczy³ w pracach Senackiej Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, Uczelnianej i Wydzia³owej Komisji Wyborczej, Uczelnianej i Wydzia³owej Komicji Rekrutacyjnej oraz Wydzia³owej Komisji ds. Kó³ Naukowych.
Nagrodzony: Nagrod¹ indywidualn¹ Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki (1982); Z³ot¹ Odznak¹ Za zas³ugi dla województwa nowos¹deckiego
(1989), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1993); Nagrod¹ Ministra rodowiska za promotorstwo pracy magisterskiej,
nagrodzonej w konkursie prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w polskich i ukraiñskich szko³ach
wy¿szych (2000); Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(2003); Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). Posiada 18 nagród JM Rektora Akademii
Rolniczej im. H. Ko³³¹taja w Krakowie, za prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. W plebiscycie na najlepszych wyk³adowców  studenci przyznali mu wyró¿nienie Top-Doktor 2004.
Zainteresowania pozazawodowe: ¿eglarstwo (wieloletni cz³onek zarz¹du i instruktor Yacht Club FREGATA)
i wiolarstwo oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa.

PROF. DR HAB. IN¿.
RYSZARD LIZOWSKI
KATEDRA ZAOPATRZENIA
OSIEDLI W WODÊ
I KANALIZACJI
WYDZIA£ IN¿YNIERII
RODOWISKA I GEODEZJI
Urodzi³ siê 5 lipca 1942 r. w Bielsku-Bia³ej. Jest absolwentem Wydzia³u Melioracji Wodnych Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Krakowie. Dyplom magistra in¿yniera w zakresie nauk rolniczych uzyska³ w 1967 r. Stopieñ
doktora nauk technicznych w 1976 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie broni¹c pracê pt. Warunki stabilnoci koryt rzecznych zabudowanych stopniami niskich spadów. Stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kszta³towania rodowiska i regulacji rzek uzyska³ w 1994 r. na
Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji Akademii
Rolniczej w Krakowie na podstawie rozprawy pt. Bystrza o zwiêkszonej szorstkoci jako element zabudowy
potoków górskich. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych otrzyma³ w 2005 r.

www.ar.krakow.pl

13

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Pracê w Akademii Rolniczej w Krakowie rozpocz¹³
w 1968 r. na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zak³adzie Budownictwa Wodnego na Wydziale
Melioracji Wodnych. Od 1976 r. zajmowa³ stanowisko
adiunkta, a od 2000 r. jest zatrudniony na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zaopatrzenia
Osiedli w Wodê i Kanalizacji. W latach 1994-1999 pe³ni³
funkcjê kierownika Zak³adu Zaopatrzenia Osiedli w Wodê i Kanalizacji.
Odby³ d³ugoterminowe sta¿e zagraniczne w Politechnice w Pradze w 1974 i 1987 r. oraz krótkoterminowe sta¿e w Laboratorium Hydrotechnicznym w Bratys³awie i Brnie w 1974 r. Kilkutygodniowe sta¿e krajowe
mia³y miejsce w Laboratorium Hydrotechnicznym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdañsku w latach
1972, 1973, 1984 i 1986 r.
Jego zainteresowania naukowe dotycz¹ badañ stosowanych z ukierunkowaniem na problematykê hydrotechnicznej zabudowy koryt otwartych jako elementu
budownictwa wodnego oraz na hydraulicznych podstawach projektowania budowli hydrotechnicznych. Problematyka stabilizacji koryt rzecznych obejmuje zarówno techniczn¹ zabudowê koryt jak i stabilizacje koryt
metodami naturalnej regulacji. Po przeniesieniu w roku
1994 do Zak³adu Zaopatrzenia Osiedli w Wodê i Kanalizacji zajmowa³ siê tak¿e zagadnieniami zwi¹zanymi
z renowacj¹ sieci kanalizacyjnej oraz eksploatacj¹ ma³ych oczyszczalni cieków.
Jest autorem 95 prac naukowo-badawczych w tym
60 opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz autorem skryptu nt. Badania
modelowe w hydrotechnice. Opracowa³ monografiê nt.:
Bystrza o zwiêkszonej szorstkoci jako element zabudowy potoków górskich, wydan¹ przez Redakcjê Komisji Geodezji i In¿ynierii rodowiska Krakowskiego Oddzia³u PAN. Do wa¿niejszych publikacji Profesora nale¿y zaliczyæ: Badania hydrauliczne bystrza o sztucznie
zwiêkszonej szorstkoci, Badania modelowe wp³ywu
ró¿nych rozwi¹zañ konstrukcyjnych bystrzy o zwiêkszonej szorstkoci na deformacjê dna poni¿ej bystrza,
Model of determination ofthe water surface profile in
the ¿onê of influence of rapids with ineneased roughness Distribution ofmaximum yelocities and Froude
numbers on a rapid hydraulic structure apron,
Prof. R. lizowski prowadzi zajêcia dydaktyczne na
Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji na kierunku
In¿ynieria rodowiska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: wodoci¹gi i kanalizacje
wiejskie, eksploatacja i budowa uk³adów wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, wodoci¹gi i kanalizacje  dzia³y
wybrane, hydrogeologia.
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Organizuje i prowadzi æwiczenia terenowe z zakresu prowadzonych zajêæ dydaktycznych. W roku 1995
by³ inicjatorem zorganizowania æwiczeñ terenowych
z przedmiotu hydrogeologia na terenie Lenicy na
S³owacji. W 2005 r. æwiczenia te odby³y siê po raz jedenasty.
Jest opiekunem praktyk dyplomowych, promotorem
80 prac magisterskich i in¿ynierskich oraz promotorem
dwóch przewodów doktorskich i dwóch przygotowywanych do obrony.
Od wielu lat jest równie¿ opiekunem Studenckiego
Ko³a Naukowego i organizatorem obozów naukowych.
Referaty prezentowane na Ogólnopolskich Sesjach Kó³
Naukowych by³y wielokrotnie nagradzane. Zorganizowa³ i by³ opiekunem naukowym 25 obozów naukowych,
w 1996 r. wspó³organizatorem Miêdzynarodowego
Sympozjum Studenckiego nt. Cz³owiek i rodowisko.
W ramach wspó³pracy z praktyk¹ wykona³ szereg
opracowañ wytyczaj¹cych dzia³ania gmin w kierunku
uporz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej i ochrony
rodowiska, podstawy programowania i rozwoju technicznej infrastruktury wsi, a w szczególnoci rozwoju
zaopatrzenia w wodê, kanalizacji i oczyszczania cieków oraz ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych.
W 1996 r. prof. R. lizowski by³ inicjatorem podpisania umowy o wspó³pracy dotycz¹cej dzia³añ na rzecz
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej miêdzy Zak³adem Zaopatrzenia Osiedli w Wodê i Kanalizacji AR
w Krakowie, a Urzêdem Gminy Imielno. W ramach tej
wspó³pracy wykonano szereg opracowañ, które zosta³y
wdro¿one, lub które Urz¹d Gminy wykorzysta³ jako podstawê do uzyskania rodków finansowych.
Aktywnoæ organizacyjna na Uczelni to udzia³ w latach 19961999 w pracach Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeñ, przewodnictwo Wydzia³owej Komisji
ds. Nagród i Odznaczeñ i Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich (19691972) oraz Kolegium Instytutu
Budownictwa Wodnego i Ziemnego (19721976). Bra³
czynny udzia³ w pracach komitetów organizacyjnych obchodów Jubileuszowych 40-lecia i 50-lecia Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji Akademii Rolniczej
w Krakowie. Organizacyjnie i zawodowo udziela³ siê
tak¿e w rodowisku in¿ynieryjno-technicznym pe³ni¹c
funkcjê skarbnika Ko³a Zak³adowego SITWM NOT w latach 19801984 i cz³onka Komisji Rewizyjnej Oddzia³u
Krakowskiego PZITS w latach 19982003.
W 1989 r. zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, w 2005 roku Medalem Edukacji Narodowej oraz
wyró¿niony licznymi nagrodami Rektora AR w Krakowie
za dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹.
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KONFERENCJE, ZJAZDY, SEMINARIA

KONFERENCJA NAUKOWA
PT . P OSTÊPY GENETYKI MARCHWI
 OD BADAÑ PODSTAWOWYCH DO STOSOWANYCH

KRAKÓW, 24-25 LISTOPADA 2005 R.

W dniach 24 i 25 listopada 2005 na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie odby³a siê polsko-niemiecka konferencja bilateralna pt. Postêpy genetyki marchwi  od badañ podstawowych do stosowanych (Progress in carrot genetics  from basic to applied
research), zorganizowana przez zespó³ Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa przy wspó³pracy z sekcj¹
Hodowli Rolin i Nasiennictwa Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych. Spotkanie mia³o na celu podsumowanie wyników dwuletnich badañ realizowanych w latach 20042005 w ramach dwóch projektów wspó³pracy bilateralnej przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa AR oraz Institute of Horticultural Crops, Federal Centre for Breeding Research on Cultivated
Plants (BAZ), Quedlinburg, Germany. Zakres prezentowanych tematów nie ograniczy³ siê jednak do wy³¹cznie
tematów objêtych t¹ wspó³prac¹  przedstawiono równie¿ szereg zagadnieñ opracowywanych w ostatnich latach samodzielnie przez ka¿dy z zespo³ów. Udzia³
w konferencji wziê³o ok. 50 uczestników, w tym czworo
goci z Niemiec, ok. 10 przedstawicieli polskich spó³ek
hodowlano-nasiennych, ok. 20 pracowników naukowych oraz ok. 20 studentów.
W pierwszym dniu konferencji reprezentanci polskiego i niemieckiego zespo³u przedstawili 12 referatów
plenarnych w trzech sesjach tematycznych. W ramach
sesji pierwszej, zatytu³owanej Nowe narzêdzia w badaniach i hodowli marchwi, omówiono wykorzystanie
spektroskopii ramanowskiej do przy¿yciowej analizy
sk³adu chemicznego tkanek rolinnych, metody identyfikacji i analizy mutantów marchwi, techniki molekularnej analizy genomu mitochondrialnego w badaniach
nad mêsk¹ sterylnoci¹ typu p³atkowego oraz metody

testowania odpornoci marchwi na alternariozê. Sesja
druga Markery molekularne i mapy sprzê¿eñ genetycznych obejmowa³a zagadnienia zwi¹zane z opracowaniem nowych systemów identyfikacji markerów molekularnych w oparciu o sekwencje transpozonów i opracowane sekwencyjnie rejony genomu marchwi oraz ich
wykorzystanie do skonstruowania mapy genetycznej tego gatunku. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ opracowanie tego
problemu badawczego stanowi³o o polsko-niemieckiej
wspó³pracy bilateralnej. W sesji trzeciej, pt. Postêpy
w cytogenetyce i kulturach in vitro marchwi omówiono
kariotypy marchwi jadalnej i innych gatunków z rodzaju
Daucus opracowane w oparciu o klasyczne techniki cytologiczne oraz przy u¿yciu techniki fluorescencyjnej in
situ hybrydyzacji (FISH), wykorzystanie danych cytogenetycznych do analizy filogenetycznej rodzaju Daucus,
a tak¿e wykorzystanie kultur in vitro do somatycznej hybrydyzacji w rodzinie Apiaceae oraz otrzymywanie rolin podwojonych haploidów marchwi na drodze indukowanej partenogenezy.
W drugim dniu konferencji odby³o siê zamkniête
spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej powiêcone podsumowaniu wyników dotychczasowej wspó³pracy naukowej i przygotowaniu planu dzia³añ na rok 2006
i lata nastêpne. Wymiana osobowa pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi jednostkami w latach 20042005 pozwoli³a na
zorganizowanie wizyt czterech naukowców niemieckich
w Krakowie oraz trzech badaczy polskich w Quedlinburgu. Ponadto mo¿liwe by³o przeszkolenie dwóch doktorantów z Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa
Akademii Rolniczej w Krakowie w niemieckim instytucie
w ramach kilkumiesiêcznych sta¿y badawczych. Przewidywana jest kontynuacja podjêtej wspó³pracy, przy
czym w nastêpnych latach wiêcej uwagi zostanie powiêcone badaniom z zakresu hodowli odpornociowej
marchwi, zarówno klasycznej, jak i wspomaganej biotechnologicznie.
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Dr in¿. Dariusz Grzebelus
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Z DZIA£ALNOCI STOWARZYSZENIA
WYCHOWANKÓW STUDIÓW ROLNICZYCH
WSR-A
AR W KRAKOWIE
I LENYCH UJ-W
ZJAZDY KOLE¿EÑSKIE LENIKÓW
ROCZNIKA 19641969
Stowarzyszenie Wychowanków Studiów Rolniczych
i Lenych UJ-WSR-AR w Krakowie od wielu lat prowadzi aktywn¹ dzia³alnoæ organizacyjn¹ i kulturaln¹
w rodowisku absolwentów Wydzia³u Lenego naszej
Uczelni. Przejawem tej integruj¹cej leników aktywnoci Stowarzyszenia s¹ zjazdy kole¿eñskie. Sporód
wielu roczników absolwentów krakowskiego Wydzia³u
wyró¿niaj¹ siê aktywnoci¹ lenicy pierwszych dwóch
lat po jego reaktywowaniu w Wy¿szej Szkole Rolniczej
w 1963 roku.
Szczególnie jest mi bliska dzia³alnoæ Stowarzyszenia w spo³ecznoci absolwentów leników mojego rocznika, który rozpocz¹³ studia w 1964 r. a ukoñczy³ w 1969 r.
Dzia³alnoæ ta to przede wszystkim patronat i organizacja zjazdów kole¿eñskich. Odby³o siê ich na moim roczniku cztery. Mia³y one g³ównie charakter jubileuszowy,
zwi¹zany z okr¹g³ymi rocznicami ukoñczenia studiów.
W ramach dzia³alnoci Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Studiów Absolwentów Wydzia³u
Lenego rocznika 1964-1968 Wy¿szej Szko³y Rolniczej
w Krakowie. Rolniczych UJ-WSR-AR w dniach 34 listopada 1979 r. odby³ siê pierwszy Zjazd Kole¿eñski.
Honorowy patronat nad zjazdem obj¹³ JM Rektor Akademii Rolniczej im. H. Ko³³¹taja prof. dr hab. Tadeusz
Wojtaszek. W czêci oficjalnej zjazdu udzia³ wziêli zaproszeni profesorowie, wyk³adowcy i adiunkci. W swym
przemówieniu perspektywy rozwoju Wydzia³u przedstawi³ Dziekan Wydzia³u Lenego prof. dr hab. Boles³aw
Rutkowski. Z ramienia Stowarzyszenia uczestniczy³
w spotkaniu mgr in¿. Mieczys³aw Wypartowicz. Po zakoñczeniu czêci oficjalnej spotkania uczestnicy zjazdu
udali siê na Cmentarz Rakowicki i z³o¿yli wi¹zanki kwiatów na grobach zmar³ych profesorów i wyk³adowców.
Czêæ nieoficjalna odby³a siê na terenie Orodka Kasztelanka w Paszkówce.
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Z okazji 20-lecia ukoñczenia studiów zorganizowano w dniach 30 wrzenia  1 padziernika 1989 r. drugi
zjazd absolwentów rocznika 19641969. Zjazd ten rozpocz¹³ siê w Krakowie, gdzie po mszy w. w kociele
w. Anny w intencji zmar³ych profesorów i kolegów nast¹pi³o spotkanie z wyk³adowcami i zaproszonymi goæmi w auli Wydzia³u Ogrodniczego AR w Krakowie.
W godzinach popo³udniowych uczestnicy zjazdu wyjechali autokarem do Niepo³omic. Gospodarzem spotkania by³ nadleniczy miejscowego nadlenictwa mgr in¿.
Stanis³aw Sennik. Po kolacji w restauracji Zamkowa bawiono siê przy wspólnym ognisku. Stowarzyszenie
znacznie wspomog³o finansowo i organizacyjnie komitet
zjazdowy.
Od 9 do 11 wrzenia 1994 r. w Krakowie oraz w Rytrze odby³ siê trzeci zjazd kole¿eñski absolwentów Wydzia³u z okazji 25-lecia ukoñczenia studiów. Zjazd poprzedzony zosta³ Msz¹ w. w Kociele 00. Franciszkanów celebrowan¹ przez ks. infu³ata prof. Jerzego Bry³ê.
W czêci oficjalnej, która odby³a siê w budynku Wydzia³u Lenego udzia³ wzi¹³ prorektor AR prof. dr hab. Jan
Kuæmierz oraz dziekan Wydzia³u Prof. dr hab. Jan
Greszta. Wyk³ad na temat lasów karpackich wyg³osi³
prof. dr hab. Jerzy Fabijanowski, a prezentacjê dorobku
absolwentów przedstawi³ starosta roku mgr in¿. Tadeusz Januszek. Po czêci oficjalnej uczestnicy zjazdu
udali siê do Rytra gdzie na terenie Orodka Wypoczynkowego Per³a Po³udnia przygotowano ognisko,
a w nastêpnym dniu wycieczkê na Pilsko oraz uroczysty
bankiet. Nale¿y podkreliæ du¿y wk³ad pracy i osobiste
zaanga¿owanie kolegów mgr in¿. Wies³awa Piprka oraz
mgr in¿. Eugeniusza Kowalika w zorganizowanie bardzo
udanego pobytu w Rytrze oraz przewodnicz¹cym Stowarzyszenia prof. S. Smykowi i doc. dr hab. J. Barabaszowi.
W dniach 3 do 5 wrzenia 2004 r. w rocznicê 35-lecia ukoñczenia studiów odby³ siê pod patronatem Stowarzyszenia Wychowanków Studiów Rolniczych i Lenych WSR-AR kolejny czwarty Zjazd Kole¿eñski Absolwentów Wydzia³u Lenego Wy¿szej Szko³y Rolniczej
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w Krakowie. W zjedzie uczestniczyli
absolwenci Wydzia³u Lenego WSR
w Krakowie z rodzinami oraz zaproszeni gocie z JM Rektorem Akademii
Rolniczej im. H. Ko³³¹taja prof. dr hab.
Zbigniewem lipkiem, dziekanem Wydzia³u Lenego prof. dr hab. Tadeuszem Kowalskim, a tak¿e profesorami emerytowanymi AR, nauczycielami
akademickimi w latach 19641969
oraz cz³onkami rodzin zmar³ych kole¿anek i kolegów.
Zjazd rozpocz¹³ siê Msz¹ w. w kociele 00. Franciszkanów odprawion¹
przez Ks. infu³ata Jerzego Bry³ê, po której
delegacja absolwentów z mgr in¿. W. Budzyniem na czele wrêczy³a ks. infu³atowi obraz Matki Bo¿ej Bieszczadzkiej Matka Bo¿a Bieszczadzka
prosz¹c o modlitwê za leników naszego rodowiska. Po Mszy w. w sali klubu Arka przy Wydziale Lenym odby³o siê spotkanie towarzyskie z udzia³em zaproszonych goci. Przemówienia powitalne wyg³osili: JM Rektor, dziekan oraz prof. dr hab. Krystyna Przybylska, która wraz ze Starost¹ Rocznika mgr in¿. Tadeuszem

Januszkiem prowadzili zebranie. Spotkanie uwietni³ Zespó³ Górali Beskidzkich Gronie, a tak¿e artystka sceniczna Pani Magda Kriger, córka naszego
kolegi mgr in¿. Kazimierza Krigera. Po
spotkaniu w Arce i wspólnym obiedzie
w sto³ówce AR przy Wydziale Lenym
odby³o siê wspólne kolacyjne biesiadowanie w restauracji Bohema po³¹czone z degustacj¹ dziczyzny przekazanej
przez naszego kolegê mgr in¿. Stanis³awa Sennika.
W drugim dniu zjazdu zwiedzano
Kraków. Wieczór uwietni³a wizyta
w restauracji Ariel i koncert muzyki
klezmerskiej. W niedzielê 5 wrzenia
Zjazd Kole¿eñski Absolwentów Wydzia³u Lenego Rocznika 196469 zakoñczy³o wspólne niadanie w kawiarni Noworolskiego.
prof. Janusz Sabor
absolwent rocznika 1964-69
Wydzia³u Lenego WSR-AR w Krakowie

WA¿NIEJSZE ROCZNICE AKADEMII ROLNICZEJ
W KRAKOWIE W 2006 ROKU
2006

200 rocznica powstania pierwszej Katedry Gospodarstwa Wiejskiego w Akademii Krakowskiej w 1806. Katedra istnia³a do 1809

31 stycznia 2006

115. rocznica (oficjalnego) otwarcia pierwszej katedry w Studium Rolniczym UJ  31 I 1891.
By³a to Katedra Chemii Rolnej pod kierunkiem prof. Emila Godlewskiego

15 kwietnia 2006

40. rocznica utworzenia Oddzia³u Ogrodniczego przy Wydziale Rolniczym WSR  15 IV
1966 r. (Zarz¹dzenie MSW z dnia 8 IV 1966 r.)

13 maja 2006

45. rocznica utworzenia Orodka Rozwoju Postêpu Technicznego w Rolnictwie (obecnie
Katedra Rolnictwa wiatowego i Doradztwa)  13 maja 1961 r.

czerwiec 2006

230. rocznica powstania memoria³u Hugona Ko³³¹taja O wprowadzeniu dobrych nauk do
Akademii Krakowskiej i za³o¿eniu seminarium nauczycielów szkó³ wojewódzkich  czerwiec
1776 r., zawieraj¹cego projekt utworzenia Katedry Rolnictwa na Akademii Krakowskiej

1 wrzenia 2006

60. rocznica utworzenia kierunku lenego na Wydziale Rolniczym UJ  zmiana nazwy na
Wydzia³ Rolniczo-Leny  1 wrzenia 1946 r. Pod nazw¹ t¹ Wydzia³ dzia³a³ do 1949 r., gdy
powsta³y samodzielne Wydzia³y  Rolniczy i Leny

2006

50. rocznica wydania pierwszego numeru Zeszytów Naukowych Wy¿szej Szko³y Rolniczej
w Krakowie w 1956 r.

www.ar.krakow.pl
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ROCZNICE DOTYCZ¥CE PROFESORÓW I DOCENTÓW
STUDIUM I WYDZIA£U ROLNICZEGO UJ, WSR I AR W KRAKOWIE
1I
11 I

80. rocznica urodzin Kazimierza Zabierowskiego (19261998), profesora ekonomiki rolnictwa na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie

27 I

65. rocznica zgonu i 145. rocznica urodzin (11 XI) Leopolda Adametza (18611941), profesora hodowli zwierz¹t i mleczarstwa Studium i WR UJ

29 I

25. rocznica zgonu Zbigniewa Kaweckiego (1908-1981), profesora zoologii WSR

30 I

40. rocznica zgonu Zbigniewa G³ówczyñskiego (1885-1966), profesora fizjologii i ¿ywienia
zwierz¹t WR UJ i WSR

31 I

95. rocznica urodzin Janusza Tatarkowskiego (1911-1977), docenta geodezji na Oddziale
Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych AR

2 II

L u t y 2006
80. rocznica urodzin W³adys³awa Tylka (1926-2000), docenta w Zak³adzie Zaopatrzenia
Osiedli w Wodê i Kanalizacji WSR i AR

9 II

100. rocznica urodzin i 15. rocznica zgonu (23 VI) Józefa Kubicy (19061991), profesora
ekonomiki i organizacji rolnictwa WR UJ i WSR, organizatora WSR i pierwszego rektora
Uczelni

12 II

60. rocznica zgonu Teodora Spiczakowa (18791946), profesora ichtiobiologii i rybactwa
WR UJ

21 II

20. rocznica zgonu Witolda Lutnickiego (1909-1986), docenta anatomii zwierz¹t na Wydziale Zootechnicznym WSR i AR

11 III

M a r z e c 2006
95. rocznica urodzin W³adys³awa Bielañskiego (19111982), profesora w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierz¹t WSR i AR

18 III

10. rocznica zgonu Edwarda Ró¿yckiego (19271996), profesora mikrobiologii na Wydziale Rolniczym AR

27 III

165. rocznica urodzin W³adys³awa Lubomêskiego (18411907), profesora ekonomii rolniczej Studium Rolniczego UJ

6 IV

K w i e c i e ñ 2006
85. rocznica urodzin Karoliny Martyny (1921-1990), docenta w Zak³adzie Ekonomiki Rolnictwa

12 IV

25. rocznica zgonu Stanis³awa Dziêgielewskiego (1903-1981), doktora habilitowanego
w zakresie gospodarstwa ³owieckiego WSR

21 IV

10. rocznica zgonu Danuty M³odzianowskiej (1910-1996), docenta w Katedrze Hodowli Rolin i Nasiennictwa WR UJ, WSR, AR

2V
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S t y c z e ñ 2006
75. rocznica urodzin i 30. rocznica zgonu (8 XII) Heleny Kozik (19311876), docenta
w Instytucie Nauk Spo³eczno  Politycznych WSR

M a j 2006
15. rocznica zgonu Tadeusza Ruebenbauera (19091991), profesora hodowli rolin
w Katedrze Hodowli Rolin i Nasiennictwa WSR i AR, rektora WSR
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8V

90. rocznica urodzin Stanis³awa Domañskiego (19161993), profesora w Katedrze Fitopatologii Lenej WSR i AR

15 V

80. rocznica urodzin Eugeniusza Gorlacha (19262002), profesora w Katedrze Chemii Rolnej WSR i AR

16 V

85. rocznica urodzin Stanis³awa Ba³uta (19211994), profesora w Katedrze Nasiennictwa
i Selekcji na Wydziale Lenym WSR i AR

22 V

10. rocznica zgonu Juliusza Rudkowskiego (19201996), docenta w Katedrze Budownictwa Rolniczego WSR i AR

22 V

155. rocznica urodzin Tadeusza Sikorskiego (18511937), profesora in¿ynierii rolniczej
Studium i WR UJ, dyrektora Studium Rolniczego UJ

24 V

25. rocznica zgonu Eugeniusza Ralskiego (19101981), profesora w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Melioracji Wodnych WSR i AR

26 V

100. rocznica urodzin Marii Koz³owskiej (19061980), docenta warzywnictwa WR UJ
i WSR

VI

C z e r w i e c 2006
65. rocznica zgonu w wiêzieniu w Miñsku Litewskim Kazimierza Rogoyskiego
(18701941), profesora uprawy roli i rolin Studium Rolniczego UJ

2 VI

105 rocznica urodzin Tadeusza Lityñskiego (19011985), profesora w Katedrze Chemii
Rolnej WSR

7 VI

30. rocznica zgonu Stanis³awy Skrochowskiej (19121976), doktora habilitowanego Rybackiej Stacji Dowiadczalnej UJ i WSR

10 VI

40. rocznica zgonu Kazimierza Figu³y (19191966), profesora w Katedrze Przyrodniczych
Podstaw Melioracji Wodnych WSR

18 VI

30. rocznica zgonu Karola Ermicha (19041976), profesora ekologii i klimatologii lenej na
Wydziale Lenym WSR

19 VI

85. rocznica urodzin i 15. rocznica zgonu (9 XI) Stanis³awa Polaka (19211991), profesora w Katedrze Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód WSR

28 VI

85. rocznica urodzin Piotra Prochala (19212003), profesora w Katedrze Melioracji Rolnych i Lenych WSR i AR

1 VII

L i p i e c 2006
105. rocznica urodzin Edwarda Ralskiego (19011940), docenta uprawy roli i rolin WR UJ

21 VII

90. rocznica urodzin Tomasza Komornickiego (19161994), profesora w Katedrze Gleboznawstwa WR UJ, WSR i AR

27 VII

70. rocznica zgonu Stefana Surzyckiego (18641936), profesora ekonomii rolniczej Studium i WR UJ, organizatora Wy¿szego Naukowego Kursu Spó³dzielczego przy WR UJ

26 VIII

5 IX

S i e r p n i e ñ 2006
85. rocznica urodzin Ryszarda Strojnowskiego (19211980), docenta entomologii w Instytucie Ochrony Rolin AR
Wr z e s i e ñ 2006
10. rocznica zgonu Eugeniusza Machowskiego (19341996), profesora ekonomiki rolnictwa, wspó³organizatora Zamiejscowego Wydzia³u Ekonomiki Rolnictwa i Obrotu Rolnego
w Rzeszowie

www.ar.krakow.pl
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8 IX

70. rocznica urodzin Mariana Michalczewskiego (19362004), profesora w Katedrze Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód AR

12 IX

10. rocznica zgonu Marii £uckiej (19051996), profesora sadownictwa WR UJ, WSR i AR

23 IX

50. rocznica zgonu Kazimierza Miczyñskiego (jun.) (18991956), profesora w Katedrze Hodowli Rolin i Nasiennictwa WR UJ i WSR

30 IX

85. rocznica urodzin Jadwigi Heinrich (19211988), docenta w Katedrze Hodowli Rolin
i Nasiennictwa WSR i AR

1X

P a  d z i e r n i k 2006
105. rocznica urodzin Boles³awa Witolda-Alexandrowicza (19011985), profesora w Katedrze Urz¹dzania Lasu WSR

10 X

10. rocznica zgonu Stanis³awa Zasoñskiego (19391996), profesora w Katedrze Gleboznawstwa AR

18 X

90. rocznica urodzin Jana Pocieja (19162005), docenta w Katedrze Statystyki Matematycznej WSR i AR

22 X

100. rocznica urodzin Mariana Horawskiego (19061999), docenta w Katedrze Torfoznawstwa WSR i AR

27 X

85. rocznica urodzin Karola Kroppa (19212000), profesora w Katedrze Sadownictwa
WSR i AR

6 XI

L i s t o p a d 2006
60. rocznica zgonu Juliana Nowaka (18651946), profesora weterynarii WR UJ

18 XI

75. rocznica urodzin Wies³awy Miszke (19311989), docenta w Katedrze Hodowli Rolin
i Nasiennictwa WSR i AR

19 XI

80. rocznica urodzin i 5. rocznica zgonu (15 VII) Aleksandra Erndta (19262001), profesora w Katedrze Chemii Ogólnej WSR i AR

23 XI

85. rocznica zgonu Aleksandra Nowickiego (18391921), docenta lenictwa Studium Rolniczego UJ

3 XII

G r u d z i e ñ 2006
75. rocznica urodzin Jana Filipka (19311993), profesora w Katedrze Uprawy £¹k i Pastwisk WSR i AR

14 XII

160. rocznica urodzin Edwarda Janczewskiego (18461918), profesora botaniki UJ, jednego z za³o¿ycieli Studium Rolniczego UJ

27 XII

75. rocznica urodzin Tadeusza Piestraka (19311999), profesora w Zak³adzie Hodowli
Owiec AR

Opracowa³a Ligia Hayto
Biblioteka G³ówna AR
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Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 28 PA DZIERNIKA

czeniem na sto³ówkê dla studentów i pracowników Akademii Rolniczej.

2005 R.

JM Rektor pogratulowa³ Krzysztofowi Klêczarowi 
studentowi WHiBZ wyboru na stanowisko przewodnicz¹cego Porozumienia Samorz¹dów Studenckich
Uczelni Krakowa.
Senat wyrazi³ zgodê na wyst¹pienie o mianowanie
prof. dr hab. Jerzego Gruszczyñskiego na stanowisko
profesora zwyczajnego w Katedrze Technicznej Infrastruktury Wsi.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
 prof. dr hab. Antoniego Ko¿ucha w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa,
 prof. dr hab. Mariana Tischnera w Katedrze Rozrodu
i Anatomii Zwierz¹t.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR:
 dr hab. Zbigniewa Bonczara w Katedrze Zoologii
i Ekologii,
 dr hab. Stanis³awa G¹siorka w Katedrze In¿ynierii
Rolniczej i Informatyki.
Senat zatwierdzi³ sk³ady komisji senackich na kadencjê 20052008 (pismo okólne nr 6/2005 Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2005 r.).
Senat stwierdzi³ zgodnoæ Regulaminu Samorz¹du
Doktorantów z postanowieniami ustawy Prawo
o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r. Regulamin ma charakter tymczasowy, zostanie on opracowany
po wejciu w ¿ycie Statutu Akademii Rolniczej przygotowanego na podstawie tej ustawy.
Senat przyj¹³ informacjê o stanie realizacji projektu
Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci.
Senat wyrazi³ zgodê na oddanie w najem czêci budynku (I piêtro) przy ul. Klemensiewicza 3, z przezna-

Senat wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ prawa w³asnoci
dzia³ki nr 19/37 o pow. 0,2779 ha zabudowanej budynkiem przy ul. Niezapominajek 21.

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 25 LISTOPADA

2005 R.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR:
 dr hab. Andrzeja Radwana w Katedrze Ekonomii,
 dr hab. Urszuli Litwin w Katedrze Geodezyjnego
Urz¹dzania Terenów Wiejskich,
 dr hab. Marka Ptaka w Zak³adzie Zastosowañ Matematyki.
Senat wybra³ prof. dr hab. Piotra Eplera na przewodnicz¹cego Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników
oraz prof. dr hab. Ma³gorzaty Trojanowskiej na zastêpcê przewodnicz¹cego.
Senat powo³a³ Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Studentów i Doktorantów oraz Odwo³awcz¹ Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Studentów i Doktorantów.
Senat wybra³ dr hab. Mariana Kuleja na przewodnicz¹cego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz prof. dr hab. Janusza Miczyñskiego na zastêpcê przewodnicz¹cego.
Senat powo³a³ dr hab. Bogdana Kuliga na przewodnicz¹cego Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz prof. dr hab. Marii Kowalik
na zastêpcê przewodnicz¹cego.
Senat zatwierdzi³:
 korektê uchwa³y Senatu okrelaj¹cej warunki i tryb
przyjêæ na studia w roku akademickim 2006/2007,
 za³o¿enia do planu rzeczowo-finansowego na 2006 r.
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POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 23 GRUDNIA 2005 R.
Rektor wrêczy³ list gratulacyjny prof. Jerzemu Gruszczyñskiemu, który zosta³ mianowany przez Ministra Edukacji i Nauki na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat na wniosek Rady Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego podj¹³ uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie prof.
dr hab. Stanis³awowi Urbanowi.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Anny
Miechówki w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR dr hab. Tadeusza
Zawory w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Rolniczej
Senat zatwierdzi³:
 regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich,
 korektê planu rzeczowo-finansowego na 2005 r.,
 korektê wskanika narzutu kosztów ogólnouczelnianych na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów,
 plan kosztów wydzielonych na 2006 r.,
 plan remontów na 2006 r.
Senat upowa¿ni³ Rektora do zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo-finansowego na 2005 r.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ powo³anie Ma³opolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci przy
Wydziale Technologii ¯ywnoci.
Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie przez Rektora
umów  porozumieñ o wspó³pracy z:
a) Czeskim Uniwersytetem Rolniczym w Pradze, Republika Czeska;
b) Uniwersytetem Rolniczo-Leny im. Mendla w Brnie,
Republika Czeska;
c) Stacj¹ Naukowo-Badawcz¹ i Muzeum Lasów Pañstwowych Tatrzañskiego Parku Narodowego w Tatrzañskiej £omnicy, Republika S³owacka;
d) S³owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Republika S³owacka;
e) Lwowskim Pañstwowym Uniwersytetem Rolniczym
w Dublanach, Ukraina;
f) Uniwersytetem Rolniczym w Atenach, Grecja.
Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie ze S³owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Czeskim Uniwersytetem Rolniczy w Pradze, Uniwersytetem w. Stefana w Gödölo
i Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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 umowy w sprawie wspólnego prowadzenia przez
Akademiê i S³owacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze studiów w systemie e-learning, na okres 10 lat tj. do koñca
2015 roku.

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 27 STYCZNIA

2006 R.

Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Wspó³pracy
z Gospodark¹ pogratulowa³ prof. Annie Miechówce mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat na wniosek Rady Wydzia³u Ogrodniczego
podj¹³ uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab.
Janowi Boczkowi.
Senat wyrazi³ zgodê na wyst¹pienie o mianowanie
prof. dr hab. Miros³awa ¯aka na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Geodezji.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie dr hab.
Heleny Paczoskiej-Eliasiewicz na stanowisko profesora
nadzwyczajnego AR w Katedrze Fizjologii Zwierz¹t oraz
dr hab. Henryka Juszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze Energetyki Rolniczej.
Na wniosek Rady Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego Senat wyrazi³ zgodê na utworzenie w ramach kierunku studiów ochrona rodowiska specjalnoci agroecology dla prowadzenia studiów stacjonarnych II stopnia
w jêzyku angielskim jako jêzyku wyk³adowym.
Senat AR wyrazi³ zgodê na utworzenie fundacji pod
nazw¹ Fundacja Akademii Rolniczej im. H. Ko³³¹taja
w Krakowie, której celem bêdzie:
 wspieranie inicjatyw podnosz¹cych poziom owiaty
i kultury na wsi,
 udzielanie wsparcia finansowego studentom Akademii Rolniczej w Krakowie,
 inicjowanie i wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do podnoszenia poziomu rozwoju intelektualnego m³odzie¿y
pochodz¹cej ze wsi i z ma³ych orodków miejskich.
Senat przyj¹³ informacjê o stanie realizacji projektu Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci.
Senat wyrazi³ zgodê na:
 zbycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej przy ul. Myczkowskiego o pow. 0,0261 ha,
 na nabycie przez Akademiê Rolnicz¹ prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki o pow. 0,024 ha w Krynicy.
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KRONIKA
INSTALACJA DO PRODUKCJI BIOPALIWA
Wydzia³ Agroin¿ynierii wzbogaci³ siê o instalacjê do produkcji biopaliwa do silników wysokoprê¿nych. Umo¿liwia
ona chemiczny proces tzw. transestryfikacji oleju rolinnego
(np. rzepakowego). W wyniku tego procesu uzyskuje siê
paliwo do silników Diesla o w³aciwociach bliskich paliwu
uzyskiwanemu z ropy naftowej. Biopaliwo (zwane te¿ metyloestrem rzepakowym lub ekodieslem) mo¿e byæ stosowane  bez ¿adnych modyfikacji i regulacji silnika  w mieszance z olejem napêdowym lub w postaci czystej.
Z 1000 kg nasion rzepaku uzyskuje siê ok. 450 l biopaliwa, oraz 600 kg makuchów i 30 l tzw. fazy glicerynowej. Sposoby zagospodarowania tych produktów
ubocznych, jak równie¿ wszechstronne badania katalitycznego procesu transestryfikacji jest przedmiotem
prac eksperymentalnych prowadzonych na Wydziale

Agroin¿ynierii we wspó³pracy z Katedr¹ Chemii Rolnej
i Zak³adem Fizyki Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego.
W badaniach tych uczestniczyæ bêdzie tak¿e Politechnika Krakowska i Instytut Technologii Nafty.
Instalacja do produkcji biopaliwa jest fragmentem
szerszego, wdro¿eniowo-eksperymentalnego projektu
realizowanego na Wydziale pod nazw¹: Samozaopatrzenie energetyczne rolnictwa i wsi. Projekt ukierunkowany jest miêdzy innymi, na stworzenie bazy aparaturowo-technicznej do produkcji, przetwarzania i wszechstronnego zastosowania biomasy jako nonika energii
do celów produkcyjnych i socjalnych.
prof. Tadeusz Juliszewski

PO¿EGNANIE JUBILATÓW
W dniu 21 padziernika 2005 r. w Sali Senackiej
odby³o siê uroczyste spotkanie z Jubilatami  pracownikami odchodz¹cymi na emeryturê. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor prof. Janusz ¯mija, prorektorzy oraz
dziekani poszczególnych wydzia³ów.
W 2005 r. na emeryturê przeszli nastêpuj¹cy pracownicy Akademii Rolniczej w Krakowie:
Nauczyciele akademiccy
prof. dr hab. Stanis³aw Moskal  Katedra Socjologii
i Rozwoju Wsi
prof. dr hab. Ludwik Spiss -Katedra Hodowli i Rolin
i Nasiennictwa
prof. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz  Katedra
Ogólnej Uprawy Roli i Rolin.
prof. dr hab. Czes³aw Lipski  Katedra Ekologicznych
Podstaw In¿ynierii rodowiska
prof. dr hab. Henryk Piróg  Katedra Podstaw Rolnictwa
prof. dr hab. Piotr Zalewski  Katedra Eksploatacji Maszyn Rolniczych
dr in¿. Ludwik Szaro  Katedra Ekonomiki i Organizacji
Rolnictwa
dr in¿. Andrzej ¯urek  Katedra Rolnictwa wiatowego
i Doradztwa
dr in¿. Krystyna Wodziak  Katedra Hodowli Byd³a
dr in¿. Zofia Kurek  Zak³ad Gospodarki Wodnej
i Ochrony Wód

www.ar.krakow.pl
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dr in¿. Stanis³aw £acheta  Zak³ad Mechaniki Gruntów
i Budownictwa Ziemnego
mgr in¿. Stanis³aw Su³kowski  Katedra In¿ynierii Lenej
dr hab. Kazimierz Nosal  Katedra Sadown. i Pszczelnictwa
dr in¿. Anna Roszko  Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa
dr in¿. Franciszek Wróbel -Katedra In¿ynierii Mechanicznej i Agrofizyki
mgr Mieczys³awa Pomiechowicz -Studium Jêzyków
Obcych
mgr Barbara Karwacka -Studium Jêzyków Obcych
dr Zbys³aw Muszyñski -Studium Wychowania Fizycznego
mgr Marian Armatys -Studium Wychowania Fizycznego
mgr Anna Kurowska-Pu³ka  Wydzia³ Ogrodniczy
Biblioteka G³ówna
mgr Ligia Hayto
Pracownicy techniczni
Zofia ¯¹towska-Gyurcsak, dr Danuta Stobiecka, W³adys³awa Momot, mgr in¿. Marianna Warcho³, mgr in¿. Barbara G¹sior, in¿. Micha³ Daszkiewicz, mgr Maria Oleks,
mgr Anna Lubowidzka-Kulczycka, dr Andrzej Cedrowski, Wanda Krakowska
Administracja
mgr Halina Tokarska, Maria Tys, Anna Wójcikiewicz,
El¿bieta Wilkowicz, Stanis³awa Kania, in¿. Marek Maj,
in¿. Ewa Kasperczyk
Obs³uga
Zofia Dudek, Alfreda Maciejasz, Maria Misiorek, Bronis³awa Gucwa

WYDAWNICTWO AR NA TARGACH KSI¥¿KI
KRAKOWIE

W

W poprzednich latach Wydawnictwo Akademii Rolniczej bra³o udzia³ w specjalistycznej imprezie  Poznañskich Dniach Ksi¹¿ki Naukowej, na których wystawiane
s¹ wy³¹cznie publikacje naukowe. W tym roku Wydawnictwo po raz pierwszy uczestniczy³o w Targach Ksi¹¿ki
w Krakowie, które odbywa³y siê od 27 do 30 padziernika 2005 r. Targi krakowskie s¹ najwiêkszym tego typu przedsiêwziêciem w Polsce, w tegorocznych uczestniczy³o trzysta kilkadziesi¹t wydawnictw. Publikacje naszej Uczelni prezentowane by³y na wspólnym stoisku
dziesiêciu wydawnictw uczelnianych z ca³ego kraju, zorganizowanym z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców
Szkó³ Wy¿szych. Ksi¹¿ki naukowe, podrêczniki i skrypty
prezentowane przez wydawnictwa uczelniane s¹ publikacjami specjalistycznymi, skierowanymi do w¹skiego
krêgu odbiorców. Mimo to stoisko z tymi wydawnictwami
cieszy³o siê sporym zainteresowaniem goci targowych.
Ewa Baran
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NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM
2005/06
W dniu 13 grudnia 2005 r. mia³o miejsce uroczyste
rozdanie nagród rektora AR dla studentów za wybitne
osi¹gniêcia naukowe i wzorowe wype³nianie obowi¹zków studenta oraz szczególne osi¹gniêcia organizacyjne w dzia³alnoci studenckiej. Zgodnie z regulaminem
ka¿dy z kierunków móg³ wytypowaæ 5 studentów posiadaj¹cych za dotychczasowy okres studiów redni¹ ocen
nie ni¿sz¹ ni¿ 4,5. Nagrodzonych tym szczególnym wyró¿nieniem zosta³o 49 studentów z siedmiu wydzia³ów
i Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii.
Za szczególne osi¹gniêcia organizacyjne w dzia³alnoci studenckiej nagrod¹ rektora uhonorowanych zosta³o
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6 studentów. Znaleli siê w tej grupie sportowcy osi¹gaj¹cy znacz¹ce wyniki w uprawnionych dyscyplinach,
cz³onkowie Uczelnianej Rady Samorz¹du Studenckiego
AR i Odwo³awczej Komisji Stypendialnej.
JM Rektor prof. dr hab. Janusz ¯mija w obecnoci prorektora ds. dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. W³o-

dzimierza Sadego, ¿ycz¹c wszystkim dobrych wyników
w nauce i pracy naukowej, wrêczy³ nagrody w postaci dyplomów i nagród pieniê¿nych w wysokoci 850 z³.

Marian Skoczeñ

SPOTKANIE PRZEDWI¥TECZNE PRACOWNIKÓW
I STUDENTÓW AKADEMII ROLNICZEJ
20 grudnia 2005 r. w sto³ówce akademickiej przy
ul. Klemensiewicza 3 odby³o siê spotkanie przedwi¹teczne pracowników i studentów Akademii Rolniczej
zorganizowane przez w³adze uczelni. Uczestników spotkania swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³ ks. kardyna³ Franciszek Macharski. Z bogatym repertuarem kolêd wyst¹pi³
Chór Akademii Rolniczej, a po nim Studencki Zespó³
Góralski Skalni. Kardyna³ F. Macharski pob³ogos³awi³
chleb, którym symbolicznie po³amali siê pracownicy,
studenci oraz przybyli gocie, a JM Rektor prof. Janusz
¯mija z³o¿y³ wszystkim najlepsze ¿yczenia wi¹teczne
oraz noworoczne.

www.ar.krakow.pl
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AGROECOLOGY MSC  MIÊDZYNARODOWE
STUDIA MAGISTERSKIE W AR W KRAKOWIE
Akademia Rolnicza w Krakowie powo³uje na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w ramach kierunku
Ochrona rodowiska miêdzynarodowe studia magisterskie IIo na specjalnoci Agroecology (Agroekologia).
Studia te prowadzone w jêzyku angielskim i przeznaczone dla absolwentów studiów in¿ynierskich lub licencjackich, trwaæ bêd¹ 2 lata (4 semestry).
Studia na specjalnoci Agroecology powstaj¹ w porozumieniu z 14 uniwersytetami z 8 pañstw europejskich.
S¹ one form¹ integracji systemów edukacji w Europie
proponowanej w Procesie Boloñskim. Z inicjatyw¹ uruchomienia tej specjalnoci wyst¹pi³o 5 francuskich uczelni rolniczych, do których do³¹czy³y uczelnie z Holandii,
W³och (2), Norwegii, Litwy, Rumunii, Wêgier i Polski (ATR
Bydgoszcz i AR Kraków). Zajêcia prowadzone bêd¹
w oparciu o ustalony, wspólny plan studiów obejmuj¹cy
zagadnienia zwi¹zane g³ównie z wp³ywem rolniczej dzia³alnoci cz³owieka na rodowisko, ekologicznymi systemami uprawy i produkcj¹ ¿ywnoci, wielofunkcyjnym rozwojem wsi wraz z aspektami ekonomicznymi tych procesów. Ponad 30% godzin w planie studiów stanowi¹
przedmioty wybierane przez studentów oraz seminaria
magisterskie. Studenci osi¹gaj¹cy najlepsze wyniki trzeci semestr studiów bêd¹ mogli odbyæ w jednym z uniwersytetów francuskich, a pracê magistersk¹ (czwarty semestr studiów) bêd¹ mogli realizowaæ w wybranej przez
siebie  jednej z czternastu uczelni partnerskich. Uzyskaj¹ oni podwójny dyplom: Diplôme National de Master 
nadawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji i Badañ oraz dyplom magistra uczelni macierzystej.
W zwi¹zku z organizacj¹ tych studiów 20 stycznia
2006 r. odby³o siê pierwsze spotkanie informacyjne typu
network, na którym przedstawione zosta³y za³o¿enia organizacyjne, cele specjalnoci Agroecology i mo¿liwoci
sponsoringu edukacji ze strony firm wspó³pracuj¹cych
z Uczelni¹. Spotkanie, w którym uczestniczyli JM Rektor
AR prof. Janusz ¯mija i prorektorzy prof. Krystyna Koziec
i prof. W³odzimierz Sady, prowadzi³ dziekan WR-E prof.
Teofil £abza. Wród zaproszonych goci byli obecni eurodeputowany dr Czes³aw Siekierski, przedstawiciele w³adz
wojewódzkich oraz wa¿nych firm z rejonu ma³opolski, prowadz¹ych dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z ochron¹ rodowiska.
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Nabór na specjalnoæ Agroecology prowadzony bêdzie na pocz¹tku lipca 2006 roku, a studia uruchomione
zostan¹ od nowego roku akademickiego.
Wszelkie zapytania w sprawie studiów mo¿na kierowaæ na adres e-mail: rrciarko@cyf-kr.edu.pl
dr Krystyna Ciarkowska

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓ£ WY¿SZYCH
KRAKOWA
23 stycznia 2006 r. w Sali Senackiej Akademii Rolniczej odby³o siê posiedzenie Kolegium Rektorów Szkó³
Wy¿szych Krakowa. Spotkanie w przewa¿aj¹cej czêci
powiêcone by³o sprawom Akademickiego Centrum
Komputerowego Cyfronet. Omawiano m.in. problematykê e-learningu oraz budowê jednolitej platformy dla potrzeb e-nauczania obejmuj¹cej swoim zasiêgiem
wszystkie uczelnie Krakowa. Kolegium przyjê³o sprawozdanie z dzia³alnoci Krakowskiej Rady U¿ytkowników Sieci DMO i MAN za okres 20022005. Powo³ano
tak¿e nowy sk³ad Rady U¿ytkowników Cyfronetu na lata 20062008.

BAL AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
28 stycznia 2006 r. w sto³ówce AR przy ul. Klemensiewicza 3 zorganizowano bal karnawa³owy Akademii
Rolniczej. maj¹cy na celu integracjê pracowników i studentów Uczelni, a tak¿e oderwanie ich od trosk ¿ycia
codziennego. Uczestniczy³o w nim ponad trzysta osób:
pracowników, studentów oraz zaproszonych goci. Po
godzinie 20.00 bal otworzy³ JM Rektor prof. dr hab. Janusz ¯mija. Zabawa by³a udana i trwa³a do bia³ego rana. Wszyscy dobrze siê bawili, a ostatni opucili parkiet
przed 6.00 rano. wietny zespó³ muzyczny, dobra organizacja i hojni sponsorzy: ¯ywiec Trade ¯ywiec Sp. z o. o.,
Piwnice Win Importowanych VINFORT sp. z o. o.,
P.P.H.U. Duda-Bis Sp. z o. o. oraz Destylernia Polmos
w Krakowie S.A. niew¹tpliwie przyczynili siê do weso³ej
karnawa³owej zabawy.
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1

Postêp naukowo-techniczny
i organizacyjny w rolnictwie

krajowa
z udzia³em
goci zagr.

2

XI Szko³a Fermentacji

miêdzyna- 28.02.2006 r . 2931.03.2006 Dr in¿. Piotr Antkiewicz
rodowa
£ód

3

Metal Ionns and other Abiotic Factors miêdzyna- 6.01.2006 r.
in the Environment
rodowa

4

Bliskie naturze kszta³towanie dolin
rzecznych

5

XIV International Starch Convention, miêdzyna- 31.03.2006 r. 2024.06.2006 Prof. dr hab. Piotr Tomasik
CracowMoscow, 2006
rodowa
Kraków

6

U¿ytki ekologiczne  wystêpowanie
i rola w rodowisku

krajowa

7

Meteorologia i klimatologia
w wielofunkcyjnym rozwoju terenów
wiejskich

miêdzyna- 31.12.2005 r. 2930.06.2006 Dr hab. Tadeusz Zawora
rodowa
Kraków

Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, tel. 012 662 41 26,
e-mail: rtzawora@ar.krakow.pl, rmzuska@cyf-kr.edu.pl

8

Ró¿norodnoæ biologiczna rolin
warzywnych i zielarskich
z uwzglêdnieniem agrotechniki
i technologii upraw

krajowa

Katedra Warzywnictwa z Ekonomik¹ Ogrodnictwa,
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54, tel. 012 662 53 03,
e-mail: kw@bratek.ogr.ar.krakow.pl

krajowa

2024.02.2006 Prof. dr hab. Rudolf Micha³ek Katedra In¿ynierii Rolniczej i Informatyki,
Zakopane
30-149 Kraków, ul. Balicka 104, tel. 012 662 46 17,
e-mail: tabor@ar.krakow.pl

1516.05.2006 Prof. dr hab. Magdalena
Kraków
Jaworska

15.02.2006 r. 57.06.2006
Kraków
Przegorza³y

Politechnika £ódzka, Wydzia³ Biotechnologii i Nauk
o ¯ywnoci, wspó³organizator: Katedra Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR,
30-149 Kraków,ul. Balicka 122, tel. 012 662 47 91,
e-mail: rrantkie@cyf-kr.edu.pl
Katedra Ochrony rodowiska Rolniczego,
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, tel. 012 662 44 00,
e-mail: rrgorczy@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Wojciech Bartnik Katedra In¿ynierii Wodnej, 30-059 Kraków
Dr in¿. Andrzej Stru¿yñski
al. Mickiewicza 24/28, tel. 012 662 40 23,
e-mail: dolinyrzek@ar.krakow.pl
Katedra Chemii, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21,
tel. 012 662 43 39, wspó³organizator: Ma³opolski
Oddzia³ Towarzystwa Technologów ¯ywnoci,
e-mail: rrtomasi@cyf-kr.edu.pl

31.12.2006 r. 2930.06.2006 Prof. dr hab. Andrzej Misztal Katedra Ekologicznych Podstaw In¿ynierii rodowiska,
Dobczyce
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, tel. 012 662 43 25,
e-mail: rmmisztal@cyf-kr.edu.pl

30.01.2006 r. 2021.06.2006 Prof. dr hab. Andrzej Libik
Kraków
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9

Agrofizyka w badaniach surowców
i produktów rolniczych

lokalna

28.02.2006 r. 2123.06.2006 Dr hab. Jaros³aw Fr¹czek
Krynica Zdrój

Towarzystwo Agrofizyczne o/Kraków
oraz Katedra In¿ynierii Mechanicznej i Agrofizyki,
30-149 Kraków, ul. Balicka 120, tel. 012 662 46 45,
e-mail: fraczek@ar.krakow.pl, hebda@wp.pl

10

Infrastruktura i ekologia terenów
wiejskich

krajowa

31.01 2006 r. 2628.06.2006 Prof. dr hab. Jerzy
Dobczyce
Gruszczyñski

Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi,
30-149 Kraków, ul. Balicka 104, tel. 012 662 43 36,
e-mail: gruszczyñski@ar.krakow.pl

11

Toksyczne substancje w rodowisku miêdzyna- 31.12.2005 r. 56.09.2006
rodowa
Kraków

12

Aktualne oblicze geodezji

13

Statystyka na us³ugach gospodarki
¿ywnociowej

14

XI ENVIRO 2006 KrakówNitra
Kszta³towanie i ochrona rodowiska
w aspekcie zrównowa¿onego
rozwoju obszarów wiejskich

miêdzyna- 31.03.2006 r. 2526.09.2006 Prof. dr hab. Krzysztof
rodowa
Kraków,
Malanka
Dobczyce

15

Ekologiczne uwarunkowania
zrównowa¿onego rozwoju terenów
wiejskich

krajowa

16

Ochrona jakoci i zasobów wód
Karpat

miêdzyna- 30.06.2006 r. 3 dniowa
rodowa
wrzesieñ/padziernik
Kraków

17

Linking up the meat chain; ensuring
quality and safety for the consumer

miêdzyna- 31.05.2006 r. 1920.10.2006 Prof. dr hab. W³adys³aw
rodowa
Kraków
Migda³

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych,
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, tel. 012 662 47 85,
e-mail: migdal@bochnia.pl

18

Badania nad optymalizacj¹ metod
produkcji sadzonek w terenach
górskich. Ocena lenych zasobów
genowych w Karpatach

miêdzynarodowa

Katedra Nasiennictwa, Szkó³karstwa i Selekcji Drzew
Lenych, 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46,
tel. 012 662 51 28 (29),
e-mail: rlsabor@cyf-kr.edu.pl

miêdzyna- 1.06.2006 r.
rodowa
krajowa
z udzia³em
goci zagr.

Prof. dr hab. Czes³awa
Jasiewicz

89.09.2006
Prof. dr hab. Miros³aw ¯ak
Kraków
2022.09.2006 Prof. dr hab. Karol Kuku³a
Kraków,
Kamienica

Katedra Chemii Rolnej, 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21, tel. 012 662 43 42,
e-mail: rrkielia@cyf-kr.edu.pl
Katedra Geodezji, 30-198 Kraków, ul. Balicka 253A,
tel. 012 662 45 20, e-mail: mzak@ar.krakow.pl
Katedra Statystyki Matematycznej,
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 tel. 012 662 43 81,
e-mail: ksm-konf@ar.krakow.pl
Katedra Melioracji i Kszta³towania rodowiska,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28,
tel. 012 662 40 02, 012 633 98 05,
e-mail: rmmaslan@cyf-kr.edu.pl

30.01.2006 r. 2829.09.2006 Prof. dr hab. Andrzej Misztal Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji,
Czorsztyn
Dr Aleksy Ga³ka
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28,
tel. 012 662 41 24, e-mail: rmmisztal@cyf-kr.edu.pl
Dr in¿. Tomasz Bergel

2627.10.2006 Prof. dr hab. Janusz Sabor

Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych
o/Kraków oraz Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodê
i Kanalizacji, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28,
tel. 012 662 41 08, 012 632 57 88,
e-mail: tbergel@ar.krakow.pl
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