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Około czterdziestu rektorów i prorektorów 
polskich uczelni państwowych uczestniczyło w 
I Konferencji Zimowej Fundacji Rektorów Pol-
skich. Spotkanie odbyło się w Leśnym Zakładzie 
Doświadczalnym krakowskiej Akademii Rolniczej 
w  Krynicy Zdroju. 

Fundacja Rektorów Polskich (FRP) powstała 
w czerwcu 2001 r. z inicjatywy osiemdziesięciu 
rektorów uczelni akademickich. Jej misją jest 
działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkol-
nictwa wyższego. 

W sierpniu 2003 r. Fundacja Rektorów Pol-
skich i Konferencja Uczelni Niepublicznych wspól-
nie utworzyły Instytut Społeczeństwa Wiedzy 
(ISW), którego zadaniem jest prowadzenie badań 
nad szkolnictwem wyższym, systemem badań na-
ukowych oraz polityką edukacyjną, naukową i pro-
innowacyjną państwa, a także wspomaganie pro-
cesu kształtowania się i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego.

Ustawodawstwo polskie dotyczące szkolnictwa 
wyższego w okresie 1920–2005 oraz jego przesła-
nie dla przyszłości były tematem wystąpienia prof. 
Jerzego Woźnickiego – Prezesa FRP. Jak zauważył 
prof. Woźnicki, wyznacznikiem różnicującym dwa 
zasadnicze modele uczelni – państwową i publicz-
ną jest ich zakres autonomii instytucjonalnej.

Przytoczone ustawy dotyczyły szkolnictwa 
wyższego, praw uczelni i ich miejscu w państwie 
polskim na przestrzeni lat 1920–2005. Obserwu-
jemy ciągły proces poszerzania autonomii uczelni, 
a zwieńczeniem tego jest ustawa Prawo o szkol-
nictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., która istotnie 
zwiększa niezależność uczelni. Większa autono-
mia uczelni oznacza większą jej odpowiedzialność 
i te aspekty muszą doskonale ze sobą współgrać. 
Minister musi dysponować realnymi instrumenta-
mi sprawowania nadzoru sprecyzowanego co do 
jego zakresu. Wyniki analizy stanu prawnego pol-
skiego szkolnictwa wyższego dowodzą, że osiąg-

I  KONFERENCJA  ZIMOWA 
FUNDACJI  REKTORÓW  POLSKICH 
W  LEŚNYM  ZAKŁADZIE  DOŚWIADCZALNYM 
Krynica, 21 –25 marca 2007 r.

nięty został właściwy stan równowagi pomiędzy 
autonomią, odpowiedzialnością, transparentnoś-
cią i nadzorem w polskim szkolnictwie wyższym. 
Niestety – od ponad stu lat najważniejsze akty 
prawne dotyczące szkół wyższych powstają pod 
wpływem konfl iktów politycznych, niezwiązanych 
z uczelniami, co nie służy rozwojowi nauki.

Poruszona przez prof. Woźnickiego kwestia 
Benchmarkingu w szkolnictwie wyższym jest prak-
tyczną realizacją przysłowia: „trzeba się uczyć na 
błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, 
niż na swoich”. Benchmarking jest procesem słu-
żącym do poprawy zarządzania. Szuka odpowie-
dzi, jakie standardy i procesy stosują naj lepsze 
podmioty w sektorze i wykracza poza sektor szu-
kając „najlepszych”. W swej idei służy do adaptacji 
i wdrożenia najlepszych  praktyk. Benchmarking 
nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na 
podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo 
postępować u siebie. To wykrywanie czynników, 
które sprawiają, że analizowany proces jest wy-
konywany efektywnie. To uczenie się i twórcze 
adaptowanie najlepszych praktyk (the best practi-
ces). Według Jerzego Belińskiego z Uniwersytetu 
Gdańskiego wyróżnić można przykładowo nastę-
pujące grupy kategorii oceny szkół wyższych:

– jakość kształcenia – innowacyjna dydaktyka,
– jakość kadry i rozwój naukowy,
– sytuacja materialna studentów  i aktywność 

społeczna,
– infrastruktura i zaplecze administracyjno-

-gospodarcze.
Wprowadzanie Benchmarkingu powinno się 

odbywać w następującej kolejności:
1. Planowanie
2. Zbieranie informacji
3. Analiza
4. Realizacja/adaptacja
W roku 2007 zostanie zapoczątkowany  nowy 

projekt ważny dla szkolnictwa wyższego w Polsce, 
którego realizację FRP i ISW  zamierzają podjąć 
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wspólnie z partnerami. Istotą i głównym jego celem 
jest zaprojektowanie i wdrożenie w naszym kraju, 
nieistniejącego dotąd w formie dostatecznie za-
awansowanej i zintegrowanej, a coraz bardziej po-
trzebnego systemu Benchmarkingu  w  szkolnictwie 
wyższym. Polskie uczelnie muszą się liczyć ze wzro-
stem konkurencji na rynku szkolnictwa wyższego po 
przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, 
a także ze względu na uwarunkowania akademi-
ckiego rynku europejskiego kształtowanego przez 
Proces Boloński. Uczelnie i instytucje działające 
w szkolnictwie wyższym, mając dostęp do systemu 
będą dysponowały w znacznie większym niż obec-
nie stopniu niezbędną informacją zarządczą, a w 
ślad za tym będą  mogły realnie dokonywać oce-
ny sytuacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni. Na tej 
podstawie będzie można prognozować i stymulo-
wać zmiany w realizowanej polityce i swoją pozycję 
w konkurencji w kraju i zagranicą.

Kolejną poruszaną kwestią były europejskie 
perspektywy rozwoju nauki w Polsce i możliwości 
stworzenia regionu wiedzy i informacji. Dr Andrzej 
Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kon-
taktowego Programów Badawczych UE, mówił 
o możliwościach, jakie daje uczestnictwo w 7. Pro-
gramie Ramowym UE na lata 2007–2013. Sied-
mioletni program  z budżetem 54 mld euro wpro-
wadza szereg nowych instrumentów, nowe zasa-
dy uczestnictwa, a co za tym idzie nowe reguły 
wsparcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Jednym z programów jest Program 
Specyfi czny Ludzie.

Cechy ogólne 
Programu Specyfi cznego Ludzie:

– patronat Marie Curie – projekty badawczo-
szkoleniowe Marie Curie,

– różne typy projektów mające na celu  rozwój 
zasobów ludzkich w nauce,

– podnoszenie kwalifi kacji pracowników nauki 
na dowolnym etapie kariery,

– brak limitu wieku – istotne jest doświadcze-
nie w prowadzeniu prac badawczych,

– dowolna tematyka badań proponowana 
przez projektodawców,

– nacisk na aktywny udział przemysłu,
– większość akcji otwartych dla naukowców 

z krajów trzecich.

Uczestnikami programu mogą być:

1. Instytucja (participant/benefi ciary/host in-
stitution):

każda organizacja aktywnie działająca na polu 
nauki: uczelnia, instytut  naukowy, centrum szko-
leniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla małych 
i średnich przedsiębiorstw).

2. Naukowiec (fellow/researcher):
– naukowiec początkujący:  tytuł magistra lub 

po uzyskaniu tytułu magistra mniej niż 4 lata do-
świadczenia w  prowadzeniu prac badawczych,

– naukowiec doświadczony: stopień doktora 
lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadze-
niu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magi-
stra.

Konkursy w 2007 Data otwarcia Data 
zamknięcia Budżet (mln euro)

Researchers’ Night 22.12.2006 03.04.2007 3,0

Marie Curie Awards 22.12.2006 29.03.2007 0,25

Initial Training  Networks 22.12.2006 15.04.2007 240

European Reintegration Grants 22.12.2006 25.04.2007
17.10.2007 9,5

International Reintegration Grant 01.2006 25.04.2007
17.10.2007 14,5

Industry-Academia Partnership and 
Pathways 28.02.2007 31.05.2007 38,4

Intra-European Fellowship 28.02.2007 14.08.2007 72

International Outgoing Fellowships 28.02.2007 14.08.2007 24

International Incoming Fellowships 28.02.2007 14.08.2007 24

Źródło: Prezentacja multimedialna dra Andrzeja Siemaszki (dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE) podczas konferencji Fundacji Rektorów Polskich dla Rektorów i Prorektorów I Kadencji w Krynicy.
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Kolejnym tematem było zapotrzebowanie obec-
nego rynku pracy na określone grupy specjalistów. 
Zawodami  o najwyższym przewidywanym wzro-
ście zatrudnienia są m.in. administrator baz da-
nych, inżynier komputerowy, analityk systemów, 
grafi k komputerowy, mediator internetu. Prof. dr 
hab. Elżbieta Kryńska mówiła o zwiększającym się 
zapotrzebowaniu na biotechnologów i osoby zwią-
zane zawodowo z ochroną środowiska. W 2000 r. 
w sektorze biotechnologicznym zatrudnionych było 
na świecie ponad 150 tys. osób (najwięcej w USA). 
W UE zakłada się pięciokrotny wzrost pracujących 
w tym obszarze. Powstały nowe zawody: biotechno-
log, biotechnolog genetyczny, inżynier bioproceso-
wy, bioinżynier komórkowy (tkankowy, chemiczny), 
biotechnolog lipidów (środowiska, białka), biotech-
nolog farmaceutyczny, specjalista klonowania. 
W dziedzinie związanej z ochroną środowiska po-
wstały zawody inspektora ochrony środowiska, 
strażnika ochrony przyrody, edukatora ekologiczne-
go, doradcy ekologicznego, inżyniera ochrony śro-
dowiska, operatora ochrony środowiska, architekta 
ochrony środowiska i pielęgniarza drzew. Jeżeli cho-
dzi o edukację, największy stopień rozwoju osiągnę-

ły szkolenia, w tym realizowane w ramach kształce-
nia ustawicznego, edukacja za pomocą technologii 
informatyczno-komunikacyjnych oraz internetu (e-
-learning, webeducation). Na koniec prof. Kryńska 
wspomniała o sukcesywnym wzroście liczby szkół 
wyższych i konkurencyjności na rynku edukacyj-
nym. Podała, że w Polsce na tysiąc mieszkańców 
przypada 52 studentów, co w porównaniu z innymi 
krajami UE jest liczbą stosunkowo dużą.

Tematem zimowych obrad w Krynicy była także 
lustracja. Rektorzy podjęli decyzje o wystąpieniu 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jed-
noznaczną interpretację ustawy lustracyjnej. Pro-
fesor Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich wielokrot-
nie podkreślał, iż ustawa jest niespójna i sprzeczna 
z innymi aktami prawnymi. 

Rektorów zaniepokoiła sytuacja w życiu pub-
licznym. Skrytykowano pośpieszne przygotowy-
wanie ustaw, będące powodem wielu niedopa-
trzeń i luk prawnych.

Opracowanie mgr inż. Izabella Jachimczyk
na podstawie materiałów konferencyjnych

Źródło: Prezentacja prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej podczas konferencji Fundacji Rektorów Polskich w Krynicy.
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Katedra Genetyki, Szkółkarstwa i Selekcji 
Drzew Leśnych Wydziału Leśnego Akade-
mii Rolniczej w Krakowie oraz Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krako-
wie od lat współpracują ze sobą w zakre-
sie ochrony i zachowania najwartościow-
szych gatunków drzew występujących 
w karpackich lasach.   

Obecna współpraca pomiędzy nauką a prak-
tyką leśną w zakresie nasiennictwa, szkółkarstwa 
i genetyki leśnej obejmuje wiele zagadnień. Pod-
stawową płaszczyzną tej współpracy są realizo-
wane przez Katedrę Nasiennictwa, Szkółkarstwa 
i Selekcji Drzew Leśnych Akademii Rolniczej 
w Krakowie  tematy badawcze dotyczące oce-
ny wartości genetycznej populacji cząstkowych, 
głównych karpackich gatunków lasotwórczych 
jodły, buka, świerka oraz głównych gatunków 
domieszkowych: wiązu, jawora, jesiona, lipy, 
a tak że ochrona zasobów genowych w regional-
nym Karpackim Banku Genów. Katedra realizu-
je we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Krakowie na zlecenie Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych dwa tematy ba-
dawcze. Są to: Genetyczna analiza zmienności 
między i wewnątrzpopulacyjnej jodły pospolitej 
(Abies alba) w świetle potrzeb hodowli i zachowa-
nia zasobów genowych gatunków drzew leśnych 
oraz Badania nad biologicznymi uwarunkowania-
mi tworzenia banków genów lasotwórczych drzew 
leśnych w Karpatach. We współpracy z Instytu-
tem Badawczym Leśnictwa realizowany jest pro-
gram testowania potomstwa WDN, DD, PN i PUN 
w ramach programu zachowania leśnych zasobów 
genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na 
lata 1991–2010.

Badania zmienności wewnątrzgatunkowej jod-
ły pospolitej 99. polskich pochodzeń katedra pro-
wadzi na powierzchniach proweniencyjnych m. in. 
w Nadleśnictwie Stary Sącz.

Założenia programowe regionalnego Karpa-
ckiego Banku Genów zostały określone w opra-
cowaniu pt. Selekcja i zachowanie najwartościow-

NAUKA  DLA  PRAKTYKI
Współpraca naukowa i szkoleniowa w zakresie 
genetyki, szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego

szych genotypów w programie Karpackiego regio-
nalnego banku genów [Sabor 1996].

Do głównych zadań Banku należy:
- przygotowanie kwalifi kowanego materiału od-

nowieniowego dla programów przebudowy świer-
czyn oraz drzewostanów przedplonowych z sosną 
i olszą w oparciu o dobór selekcyjny,

- optymalizacja realizowanych aktualnie w la-
sach państwowych programów w zakresie dosko-
nalenia gospodarki leśnej na podstawach ekolo-
gicznych.

Ochrona i ocena genetyczno-hodowlana w ra  -
mach Karpackiego Banku Genów obejmuje po-
pulacje cząstkowe (drzewostany) głównych i do-
mieszkowych gatunków lasotwórczych, stanowią-
cych potencjalną bazę nasienną w Krainie Karpa-
ckiej, w górskich nadleśnictwach Regionalnych 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Krako-
wie i Katowicach w postaci upraw potomnych (po-
wierzchni zachowawczych). Celem zakładanych 
powierzchni zachowawczych jest ochrona zaso-
bów in vivo, a także testowanie potomstwa drzew 
i drzewostanów, w konsekwencji zaś opracowanie 
zasad racjonalnego wykorzystania regionalnej 
bazy nasiennej wyznaczonej nasiennymi regio-
nami matecznymi oraz określenie obszaru możli-
wego transferu wyznaczonego regionalizacją po-
wierzchniową i wysokościową. Zasady te powinny 
być oparte na podstawach genetycznych. 

Do tej pory założono 9 powierzchni zachowaw-
czych jodły w większości dzielnic Krainy Karpackiej, 
czyli w nadleśnictwach: Nowy Targ, Krościenko, 
Nawojowa, Wisła, Andrychów, Sucha, Rymanów, 
Baligród i Bircza. Jodłę reprezentuje potomstwo 42 
drzewostanów karpackich, w tym standard krajo-
wy tego gatunku (pochodzenie Powroźnik) z tere-
nu Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy 
i standard lokalny, wskazany przez lokalną admi-
nistrację Lasów Państwowych. Potomstwo to cha-
rakteryzuje 570 rodów oraz 4 zbiory gospodarcze 
głównie karpackich wyłączonych drzewostanów na-
siennych. Wysadzony jesienią (październik 2003 r.) 
materiał badawczy to asortyment 2/2 wyhodowany 
na podłożu trocinowo-torfowym w inspektach Nad-
leśnictwa  Nawojowa.
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Populację buka reprezentuje potomstwo 19 
drzewostanów i 50 rodów buka karpackiego. Ak-
tualnie pozyskuje się również nasiona gatunków 
domieszkowych dla wyhodowania materiału po-
tomnego planowanych upraw zachowawczych.

Istotnym forum współpracy między Katedrą 
Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew 
Leśnych a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w Krakowie jest powołana decyzją nr 6 z  28 
stycznia 2005 r. Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w Warszawie, Rada Naukowo-Spo-
łeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) 
„Lasy Beskidu Sądeckiego” (ryc. u dołu). Zadaniem 
LKP jest promocja trwale zrównoważonej gospo-
darki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach 
oraz edukacja leśna społeczeństwa. Ten zakres 
tematyczny uwzględnia także określenie kierun-
ków i metod zagospodarowania lasu, również 
w zakresie gospodarki nasiennej, szkółkarskiej 
i selekcyjnej [Sabor, Skrzyszewska, Banach 
2003].

W celu kształcenia i doskonalenia osób zain-
teresowanych opisywaną problematyką decyzją 
Rady Wydziału Leśnego AR w Krakowie z 1998 r. 
powołano Podyplomowe Studium Genetyki i Se-
lekcji Drzew Leśnych. Ideą jego powstania było 
przyjęcie przez Lasy Państwowe priorytetowych 
zadań wdrożeniowych programów doskonalenia 
gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, 
zachowania leśnych zasobów genowych i hodo wli 
selekcyjnej drzew leśnych w Polsce do 2010 r., 
leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek, te-
stowania potomstwa Leśnego Materiału Podsta-
wowego i Leśnego Materiału Rozmnożeniowego 

w świetle ustawy o leśnym materiale rozmnoże-
niowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 73  poz. 671), a tak-
że wdrożenia wymogów ODCE do praktyki leśnej 
(fot. obok). Powyższe cele wymagają poznania 
i znajomości nowoczesnych kierunków badaw-
czych i ich aplikacji zawodowych. Oferta studiów  
skierowana jest głównie do praktyków leśników, 
a także do pracowników administracji państwowej 
zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przy-
rody. Przy współudziale wszystkich ośrodków na-
ukowo-badawczych zajmujących się genetyką leś-
ną tj. Wydziałów Leśnych w Krakowie, Poznaniu 
i Warszawie,  a także IBL w Warszawie, ID PAN 
w Kórniku i LBG w Kostrzycy prowadzone są kur-
sy w zakresie 5 grup tematycznych: teorii genetyki 
populacji, ekologicznych i hodowlanych podstaw 
zachowania leśnej bioróżnorodności, programów 
selekcji i zachowania leśnych zasobów genowych 
realizowanych w praktyce gospodarstwa leśne-
go, możliwości identyfi kacji oraz oceny wartości 
genetyczno-hodowlanej drzew i drzewostanów, 
a także metody zachowania bioróżnorodności na 
poziomie genetycznym (Sabor J., Skrzyszewska 
K., Banach J. 2003).

Można przyjąć zatem, że tak szeroka współ-
praca praktyki i nauki przyniesie określone korzy-
ści merytoryczne i szkoleniowe w optymalizacji 
gospodarki leśnej na terenie Dyrekcji Regionalnej 
Lasów Państwowych w Krakowie, a jednocześnie 
przyczyni się do rozwoju bazy naukowej i dydak-
tycznej naszej uczelni.

prof. dr hab. Janusz Sabor
dr inż. Alfred Król

Położenie fi zyczno-geografi czne (wg Kondrackiego) LKP „Lasy Beskidu Sądeckiego, obejmujące Nadleśnictwo Piw-
niczna w RDLP Kraków oraz Leśny Zakład Doświadczalny AR w Krakowie. Dolina Popradu na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego
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Otwarcie I Zjazdu Studium Podyplomowego Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych w roku akademickim 2005/2006

Inauguracja roku akademickiego Studium Podyplomowego Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych w Sali Kongresowej 
Budynku Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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PROGRAMY BADAWCZE

W 2003 r. Katedra Inżynierii Wodnej otrzyma-
ła grant naukowo-badawczy na lata 2003–2004 
(kontynuowany w latach 2005 i 2006) fi nansowany 
przez BRITISH COUNCIL oraz KBN nt. Badania 
wydm żwirowo-piaszczystych w ujściowym odcin-
ku rzeki Raby. Współkierownictwo tego grantu ze 
strony polskiej objął dr hab. Artur Radecki-Pawlik 
z Katedry Inżynierii Wodnej AR, ze strony angiel-
skiej prof. Paul Carling.

Projekt dotyczył badań wydm żwirowo-piasz-
czystych w ujściowym odcinku rzeki Raby. Odci-
nek ten został wybrany, ponieważ zaobserwowa-
no tu wiele form dennych o różnych kształtach 
i składzie granulometrycznym. W ujściu Raby do 
Wisły występują naprężenia styczne, powodu-
jące ruch materiału piaszczysto-żwirowego na-
wet podczas stanów niskich i średnich.  Badania 
piaszczysto-żwirowych form dennych na dnie rze-
ki aluwialnej, podjęto w Polsce po raz pierwszy. 
Celem zasadniczym realizowanego projektu było 
określenie warunków hydraulicznych tworzenia 
się i rozmywania form dennych rzeki podgórskiej 
o dnie piaszczysto-żwirowym (w tym wypadku 
wydm i zmarszczek), a w konsekwencji określenie 
warunków, w jaki sposób formy denne wpływają 
na zmianę oporów ruchu i szorstkości dna oraz jak 
oddziałują na wielkość przepływu i transportu ru-
mowiska wleczonego. W czasie realizacji projektu 
określono zmiany szorstkości dna oraz oporów 
ruchu, a także wpływ tych wielkości na wartość 
przepływu, zbadano geometrię i skład granulome-
tryczny form dennych i określono czas ich migra-
cji. Efekt końcowy grantu to oryginalny wkład do 
dziedziny hydrologii i hydrauliki koryt rzecznych. 
Uzyskano szereg wyników pomiarów i obliczeń 
wielkości takich jak: rozkłady prędkości przepły-
wu, prędkość dynamiczną, naprężenia styczne, 
opory ruchu, liczba Froude’a (Fr) i Reynoldsa (Re) 
oraz moce strumienia, transport rumowiska wle-
czonego, szybkość migracji, szorstkości, które to-
warzyszą powstawaniu form dennych rzeki o dnie 
piaszczysto-żwirowym. Dla praktyki inżynierskiej 
wiedza o formach dennych jest istotna przy ob-
liczeniach wielkości spiętrzenia, transportu rumo-
wiska wleczonego, a także wielkości przepływu 
poprzez uwzględnienie wysokości form dennych. 
Dodatkowo badania geometrii, migracji oraz spo-
sobu sedymentacji form dennych w środowisku 
rzecznym wnoszą szereg cennych informacji do 
dziedziny paleo-hydrologii, sedymentologii i geo-
logii. Nie bez znaczenia w czasie realizacji grantu 
był też fakt uczestnictwa studentów doktoranckich 
z kraju i zagranicy, którzy nie tylko prowadzili ba-
dania terenowe, lecz również laboratoryjne na 
Uniwersytecie w Southampton.  

W 2003 r. podjęto współpracę z United States 
Department of Agriculture (USDA). Współpraca 
z hydrologami z USAD – Forest Service w Cherlston 
w Południowej Karolinie (reprezentowanymi przez 
dra Devendrę Amatyę) oraz College of Cherlston 
(z prof. T. Calahanem na polu obliczeń hydraulicz-
nych), a także ich związek z projektowaniem wod-
nych konstrukcji inżynierskich polega na badaniu 
ich oddziaływania na warunki przepływu. Została 
ona usankcjonowana decyzją o  podjęciu badań 
długoterminowych na lata 2004–2008 pomiędzy 
przedstawicielami wielu instytucji ze Stanów Zjed-
noczonych (m.in. U.S. Geological Survey, USDA 
Natura Resorce Conservation Service, Clemson 
University, Floryda A&M University, South Karo-
lina Departament of Natura Resources, NCASI – 
National Council for Air and Stream Improvement) 
oraz przedstawicielem Akademii Rolniczej w Kra-
kowie (drem hab. inż. Arturem Radeckim-Pawli-
kiem). Bezpośrednim efektem  współpracy z drem 
Amatyą był udział w 3 konferencjach na terenie 
USA, z wystąpieniem przed American Society of 
Agricultural Engineers w Tampie, na Florydzie i re-
feratem „Long-Term Flow Dynamics of Three Co-
astal Experimental Forested Watersheds”, a także 
stworzenie interdyscyplinarnej grupy badawczej 
w skład, której wchodzą przedstawiciele nauki 
i praktyki z różnych instytucji i uniwersytetów USA: 
„Turkey Creek Watershed Project Group”, a także 
Akademii Rolniczej w Krakowie.

W 2006 r. dzięki kontaktom i współpracy 
z Departamentem Geografi i University of Bar-
celona (zainicjowanymi przez prof. Tadeusza 
Bednarczyka i dra hab. Artura Radeckiego-Paw-
lika) uzyskano narodowy grant badawczy z Mini-
sterstwa Edukacji w Hiszpanii, dotyczący zlewni 
silnie zmienionych pod wpływem antropopresji, 
gdzie ze strony polskiej przedstawicielem Aka-
demii Rolniczej w Krakowie jest również dr hab. 
Radecki-Pawlik. Grant ma tytul: Evaluation of the 
quality of Mediterranean soils affected by fi re in 
medium and long term. Application of an index of 
environmental quality. Grant  będzie realizowany 
w latach 2007–2009. W związku z tym stworzo-
no wspólną grupę badawczą skupiającą przed-
stawicieli nauki z uniwersytetów hiszpańskich 
oraz amerykańskich i przedstawicieli praktyki 
z odpowiedników Zarządów Gospodarki Wodnej 
z rejonu przewidywanych badań w Hiszpanii, pod 
nazwą: „Mediterranean Environment Research 
Group” (GRAM).

      
prof. dr hab. Marek Madeyski

 dr hab. Krzysztof Ostrowski, prof. AR
dr hab. Artur Radecki-Pawlik
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PROGRAM ROZWOJOWY

W maju 2006 r. zespół pracowników Katedry Me-
lioracji i Kształtowania Środowiska złożył do MNiSW 
wniosek o fi nansowanie projektu badawczo-rozwojo-
wego pt. Hydrochemiczne uwarunkowania lokalizacji 
zbiorników wodnych małej retencji, który w drodze 
obowiązującego postępowania konkursowego został 
zakwalifi kowany do realizacji na lata 2007–2009. Jest 
to jeden z pierwszych tego typu projektów wprowa-
dzonych przez ministerstwo w 2004 r. z dwóch przy-
znanych  naszej Uczelni.

Celem projektu jest badanie wpływu czynników 
naturalnych i antropogenicznych na jakość wód od-
pływających ciekami odwadniającymi małe, niekon-
trolowane zlewnie, zlokalizowane w trzech różnych 
regionach województwa małopolskiego, na terenie 
którego projektuje się budowę zbiorników wodnych 
w ramach Małopolskiego Programu Małej Retencji 
(MPMR). Założenia i stosowne prace studialne do 
programu opracował „HYDROPROJEKT” SA w Kra-
kowie, na zlecenie inwestora zastępczego – Mało-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
(MZMiUW). Wymienione wyżej jednostki są żywot-
nie zainteresowane wdrożeniem i wykorzystaniem 
wyników badań w trakcie projektowania, w procesie 
decyzyjnym dotyczącym jakości i zagrożeń czystości 
wód, które mają zasilać zbiorniki. Idea przygotowania 
projektu badawczego zrodziła się w trakcie dyskusji 
w MZMiUW w lipcu 2004 r., w której uczestniczył 
prof. W. Rajda. Jej wynikiem było podpisanie porozu-
mienia o współpracy między Katedrą a Małopolskim 
Zarządem dotyczącego realizacji programu. Na tej 
podstawie jego autorzy uzyskali pisemne poparcie, 
które zostało dołączone do wniosku składanego do 
ministerstwa. 

Autorzy wniosku zaplanowali wykonanie nastę-
pujących badań:

– określenie rodzaju i natężenia czynników an-
tropogenicznych zagrażających czystości wód po-
wierzchniowych w zlewniach 12 cieków wodnych 
powyżej przekrojów projektowanych zbiorników; 

– opracowanie map tematycznych zlewni zbiorni-
ków, odzwierciedlających warunki fi zjografi czne (hip-
sometria, spadki, hydrografi a, zagrożenia erozyjne) 
i antropogeniczne (użytkowanie, zabudowania gospo-
darskie, drogi, i inne) oraz określenie rodzaju i natęże-
nia czynników zagrażających czystości wód;

– systematyczne badanie wybranych wskaźników 
fi zycznych, tlenowych, biogennych, mikrobiologicz-
nych i metali w wodach opadowych i dopływających 
do przekrojów pomiarowo-kontrolnych na badanych 
ciekach;

– oceny czystości wód dopływających do przekro-
jów planowanych zbiorników zgodnie z klasyfi kacją 
jakości wód powierzchniowych;

– określenie zmienności i sezonowych różnic ba-
danych wskaźników jakości wody; 

– analizę związków korelacyjnych między czyn-
nikami antropogenicznymi, a badanymi wskaź nikami 
jakości wód; 

– ustalenie dla celów decyzyjnych i projektowych 
zależności pozwalających określić jakość wód w cie-
kach na podstawie poziomu czynników naturalnych 
i antropogenicznych zlewni, w których mają być pro-
jektowane zbiorniki małej retencji.

Kierownikiem projektu jest dr hab. K. Ostrowski, 
prof. AR. W skład zespołu, który przygotował projekt 
i będzie prowadził badania, wchodzą następujący 
pracownicy katedry: prof. W. Rajda, dr inż. A. Bogdał, 
dr inż. W. Kanownik, dr inż. T. Kowalik. W badaniach 
uczestniczą też pracownicy naukowo-techniczni, oraz 
w miarę zainteresowania i możliwości mogą brać 
udziałstudenci i magistranci katedry. Należy nadmie-
nić, że katedra posiada pełne wyposażenie w sprzęt 
do prac terenowych oraz badań laboratoryjnych, au-
torzy więc nie zgłaszali w projekcie potrzeby jego za-
kupu. Zatwierdzony koszt realizacji projektu wynosi 
brutto nieco ponad 490 tys. złotych. 

prof. dr hab. Marek Madeyski
 dr hab. Krzysztof Ostrowski, prof. AR

dr hab. Artur Radecki-Pawlik

SKORZYSTAJĄ STUDENCI I PRACOWNICY

W grudniu 2006 r. pomiędzy Katedrą Inżynierii 
Rolniczej i Informatyki AR a Specjalistycznym Go-
spodarstwem w Brzeziu k. Zabierzowa, zajmującym 
się produkcją kwiatów, zostało zawarte porozumienie 
o wzajemnej współpracy. Obejmuje ono:  

– udostępnianie pracownikom i studentom mate-
riałów do realizacji prac naukowych i dyplomowych 
w zakresie działalności prowadzonej przez gospo-
darstwo, a nie objętych klauzulą tajności,

– udostępnianie przez wydział na rzecz gospo-
darstwa uzyskanych wyników badań,

– wdrażanie do produkcji rozwiązań zaakcepto-
wanych przez umawiające się strony,

– udostępnianie obiektów należących do gospo-
darstwa, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycz-
nych, praktyk wakacyjnych oraz badań naukowych 
z zakresu inżynierii produkcji szklarniowej na podsta-
wie każdorazowych uzgodnień,

– prowadzenie szkoleń dla pracowników gospo-
darstwa oraz doradztwo w zakresie działalności pro-
wadzonej przez gospodarstwo, leżących w kompe-
tencji Wydziału Agroinżynierii.

W ramach bieżącej współpracy, w gospodarstwie 
realizowane są dwie prace magisterskie, z zakresu do-
świetlania roślin oraz zużycia ciepła w obiekcie. 

dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
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Historia i dokonania chóru 
Akademii Rolniczej w Krakowie 

Chór Akademii Rolniczej w Krakowie powstał 
ponad trzy lata temu z inicjatywy pracowników 
i studentów naszej uczelni. Od początku wśród 
członków chóru panował entuzjazm i radość ze 
wspólnego muzykowania a dookoła zaintereso-
wanie i przychylność ze strony władz Akademii. 
Przecież dotąd nie było tu równie licznego zespo-
łu, a ponadto chór to najlepszy „ambasador” – wi-
zytówka każdej uczelni. 

Od samego początku kierownictwo artystyczne 
zespołu objęła mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz, 
absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, której 
bardzo dobre przygotowanie dyrygenckie, umie-
jętność kierowania dużym zespołem oraz właści-
wy dobór repertuaru sprawiły, że w ciągu krótkiego 
czasu chór zaczął odnosić znaczące sukcesy, zaj-
mując czołowe miejsca na liczących się w Polsce 
festiwalach. Największym osiągnięciem było za-
jęcie pierwszego miejsca na dorocznym festiwalu 
chórów Cantio Lodziensis w 2005 r. W maju 2006 
r., w ramach krakowskiego Festiwalu Nauki, pod-
czas galowego koncertu chór zaprezentował nie-
zwykle urozmaicony repertuar, zyskując aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności oraz uznanie dla 
ponaddwuletniej pracy i wytrwałości chórzystów.

W chórze rozwijana jest samorządność stu-
dencka, a wybierany co roku zarząd planuje 
działalność i kieruje zespołem od strony organi-
zacyjnej. Właśnie z inicjatywy studentów – człon-
ków zarządu zrodził się pomysł „budowania mo-
stów kulturowych” pomiędzy Chórem Akademii 
Rolniczej, a zespołami zapraszanymi z różnych 
stron świata. Pierwszym krokiem w realizacji tego 
przedsięwzięcia była wymiana wizyt z macedoń-
skim zespołem Vlado Tassevski ze Skopje w maju 
oraz październiku 2006 r. Koncerty obu zespołów, 
tak w Macedonii jak i w Polsce, cieszyły się du-
żym zainteresowaniem publiczności i przyczyniły 
do nawiązania bliskich kontaktów artystycznych 
i prywatnych oraz promocji nad Wardarem zarów-
no Akademii Rolniczej, jak i naszego kraju.

ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ 
CHÓRU AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE

Początki współpracy z Ukrainą – 
występy Chóru 
„Kijiwske Błahoczestia” 
(Kijowska Bogobojność) 

Długoletnie kontakty naukowe między Akade-
mią Rolniczą w Krakowie a wieloma uczelniami 
wyższymi na Ukrainie, a szczególnie we Lwowie 
sprawiły, że nawiązano wiele bliskich kontaktów 
instytucjonalnych oraz osobistych. Do szczegól-
nych należą m.in. kontakty z hierarchą cerkwi gre-
cko-katolickiej, a zwłaszcza z Parafi i św. Andrze-
ja oraz Trójcy Świętej we Lwowie, gdzie działają 
chóry akademicko-parafi alne. Działalność chórów 
nie ogranicza się jedynie do utworów religijnych, 
ale również świeckich o bardzo szerokim reper-
tuarze. Po zapoznaniu się z charakterem działal-
ności Chóru „Kijowska Bogobojność” ze Lwowa 
podjęto decyzję o ich zaproszeniu na występy 
w Klubie Akademickim „Arka” oraz kościele aka-
demickim pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza. 
Wizyta gości miała szczególny charakter zarów-
no artystyczny, jak i liturgiczny, gdyż odbyła się 
w V niedzielę Wielkiego Postu.

24 marca 2007 r. chóry z AR oraz z Ukrainy 
wystąpiły ze swoimi interesującymi repertuarami 
w KA „Arka”. Podczas wieczorku integracyjnego 
bogato „ośpiewanego” przez obydwie strony, wy-
mieniły swoje poglądy na temat dalszej współpra-
cy i pogłębiania więzi. 25 marca 2007r. (niedziela) 
w kościele pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
wystąpił chór „Kijowska Bogobojność” z Ukrainy 
z bogatym programem artystycznym, który wzbu-
dził wśród słuchaczy ogólny podziw. Odprawiona 
została Msza Święta ekumeniczna sprawowana 
przez ks. prob. Floriana Grucę oraz Księdza An-
drzeja Kaszczuka z parafi i greko-katolickiej św. 
Andrzeja we Lwowie, organizatora wizyty chóru 
w Krakowie.

Nazwa chóru „Kijiwske błahoczestia” wiąże 
się z nazwą Kijowskiej Cerkwi, która pochodzi od 
macierzystego kościoła w Bizancjum i istnieje na 
ziemiach Ukrainy od czasów księcia Włodzimierza 
Wielkiego. „Błahoczestia” oznacza bogobojność, 
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Prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz i dr Adam Świderski podczas spotkania z chórzystami

Zaprzyjaźnione chóry: Kijiwske Blahoczestia i Chór Akademii Rolniczej
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 9. Matko Boska (W. Matiuk)
10. Pod Twoją obronę (M. Bortniański)

Założenie repertuarowe Chóru Akademii Rol-
niczej w Krakowie to wykonania nie tylko muzyki 
polskiej, ale także muzyki chóralnej wywodzącej 
się z różnych stron świata. Od samego początku 
szczególne zainteresowanie chórzystów wzbudzi-
ły wprowadzane stopniowo do repertuaru utwory 
cerkiewne oraz ukraińskie pieśni. Możliwość usły-
szenia muzyki ukraińskiej i cerkiewnej w wykona-
niu młodych ludzi wyrosłych w tamtejszej kulturze, 
to znakomita możliwość konfrontacji własnych 
prób odtworzenia tej szczególnej muzyki z wyko-
nawcami w niej się specjalizującymi. Zachwycają-
ce operowanie różnicami dynamicznymi, subtelne 
frazowanie, umiejętność wydobycia najpiękniej-
szych szczegółów utworów cerkiewnych, to ele-
menty, które zespół pod kierunkiem Natalii Kibli-
ckiej pokazał słuchaczom w największym stopniu. 
Dla krakowskich chórzystów to możliwość pozna-
nia wzorców dla własnego muzykowania. 

Chórzyści zespołu ukraińskiego szczególnie 
entuzjastycznie przyjęli wykonanie przez chór 
gospodarzy znanej piosenki „Ob-la-di, ob-la-da”, 
podkreślając kilkakrotnie, że w ich repertuarze 
takie utwory też muszą znaleźć swoje miejsce. 
Spotkanie chórów zakończyło się wymianą party-
tur i obietnicą, że przy następnej okazji obydwa 
zaprzyjaźnione zespoły będą mogły zaśpiewać 
wspólnie te same utwory. Publiczność będzie mia-
ła zatem okazję usłyszeć niecodzienny polsko-
ukraiński niemal stuosobowy chór.

Reminiscencje współpracy 
kulturowej

Zacieśnienie więzi naukowych i kulturowych 
jest akcentem strategicznego działania zmierza-
jącego do zbliżenia narodów, których polityka na 
etapach historii różniła i waśniła. Wspólnota kul-
turowa i religijna to najbardziej mocne podwaliny 
pod fundament budowy zintegrowanej Europy, 
poszerzonej głównie o wschodnich sąsiadów. 
W zakresie tego zbliżenia został postawiony jeden 
ruch, jeden znamienny krok wskazujący na wolę 
daleko idącej współpracy między polskimi i ukra-
ińskimi partnerami, z którymi podjęliśmy wspólnie 
dzieło dalszej współpracy w obszarze kultury, na-
uki i edukacji. 

prof. dr hab. Kazimierz Wiech 
prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz 

mgr Joanna Gutowska

pobożność, nabożność, religijność oraz wskazuje 
na osobistą więź człowieka z Bogiem. Przydawka 
„Kijowskie” wskazuje na pielęgnację tradycji, którą 
wyznają wszyscy ukraińscy chrześcijanie obrząd-
ku bizantyjskiego. Chór „Kijiwske błahoczestia” 
powstał w 2000 r. przy cerkwi św. Apostoła An-
drzeja we Lwowie. Początkowo składał się z sa-
mych dzieci, a od 2002 r. zmienił swój charakter, 
zatrudniając profesjonalnych wokalistów. Dyry-
gentem chóru jest Natalia Kiblicka, absolwentka 
liceum muzycznego i Wyższego Państwowego 
Muzycznego Instytutu we Lwowie. 

Wzajemne artystyczne przenikanie  

Muzyczna prezentacja podczas jednego kon-
certu obydwu chórów, zarówno Chóru Akade-
mii Rolniczej w Krakowie jak i Chóru „Кijowska 
Bogobojność” ze Lwowa, stworzyła możliwość 
interesującego zetknięcia artystycznej działalno-
ści amatorskiej młodych ludzi, których i w jednym 
i w drugim zespole łączy pasja wspólnego śpie-
wu. W koncertowym repertuarze Chóru Akademii 
Rolniczej znalazła się polska muzyka ludowa, 
kompozycja do słów K.I. Gałczyńskiego, a także 
opracowania muzyki zespołu The Beatles oraz 
utwór z gatunku nergo spirituals. Lwowski zespół 
przedstawił publiczności i chórzystom z Krakowa 
utwory ukraińskie. 

Program utworów zaprezentowanych przez 
chór „Kijiwske błahoczestia”

I. Utwory świeckie
 1. Testament (T. Szewczenko)
 2. Myśli moje (T. Szewczenko)
 3. Sadek wiśniowy (T. Szewczenko)
 4. Słońce się schowało (S. Ludkewycz)
 5. Gwiazdo moja wieczorowa (S. Ludkewycz)
 6. Gdzie się włóczysz? (T. Szewczenko)
 7. Mgła jarem (T. Szewczenko)
 8. Oj wezmę wiaderko (A. Kos-Anatolski)
 9. Oj czemuś się poczerniało (W. Kamiński)
10. Uczcie się, bracia moi (A. Kos-Anatolski)

II. Utwory religijne
 1. Zdrowaś Maryjo (M. Fedoriw)
 2. Idą narody do Jezusa (M. Dacko)
 3. Gdzie znajdę zbawienie? (M. Dacko)
 4. Pokuta (A. Wedel)
 5. Pod krzyż Twój staję (M. Fedoriw)
 6. Wychwalmy matkę (M. Dacko)
 7. Wierzę, Panie (A. Gnatyszyn)
 8. Wieczerzy Twej tajemniczej (Azijew)
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Ponad dziesięć lat temu, 7 grudnia 1996 r. 
utworzono katalog elektroniczny Biblioteki Głów-
nej Akademii Rolniczej w Krakowie, pierwszy re-
kord opisu bibliografi cznego książki. W ten spo-
sób nasza biblioteka  dołączyła do grona polskich 
bibliotek naukowych współpracujących w dziedzi-
nie automatyzacji prac bibliotecznych. 

W  1992 roku biblioteki: Jagiellońska, Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskie-
go i Uniwersytetu Gdańskiego, przy fi nansowym 
wsparciu Komitetu Badań Naukowych oraz Fun-
dacji Mellona, zapoczątkowały wspólny program 
komputeryzacji zbiorów oparty na amerykańskim 
elektronicznym systemie bibliotecznym fi rmy Vtls 
Inc. (Virginia Tech Library System). Do współpra-
cy w następnych latach dołączyły inne naukowe 
biblioteki polskie spełniające odpowiednie warunki 
kadrowe i techniczne.

Realizacja Projektu Automatyzacji Bibliotek 
Krakowskiego Środowiska Naukowego stała się 
możliwa w roku 1994, kiedy Fundacja Mellona i KBN 
przyznały kolejne granty na to przedsięwzięcie. 
Powstał wtedy Krakowski Zespół Biblioteczny, 
który utworzyło 14 bibliotek: Akademii Ekono-
micznej, Górniczo-Hutniczej, Muzycznej, Pedago-
gicznej, Rolniczej, Sztuk Pięknych, Wychowania 
Fizycznego, Międzynarodowego Centrum Kultury, 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Papieskiej 
Akademii Teologicznej, Politechniki Krakowskiej, 
Polskiej Akademii Nauk oraz biblioteki – Jagielloń-
ska i Medyczna UJ.

Biblioteka Główna Akademii Rolniczej została 
zobowiązana do zbudowania lokalnej sieci kom-
puterowej, którą wykonano w 1995 r., przyłączenia 
się do akademickiej sieci środowiskowej oraz za-
kupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego. 
Po uzyskaniu odpowiednich warunków technicz-
nych i przeszkoleniu pracowników przystąpiono 
do opracowywania książek w systemie Vtls. Po-
stanowiono, że do katalogu elektronicznego będą 
wprowadzane  wszystkie nowo zakupione wydaw-
nictwa, nie rezygnując jednak z prowadzenia tra-
dycyjnego katalogu kartkowego. Równocześnie 
systematycznie uzupełniano  katalog elektronicz-
ny przez rekatalogowanie zbiorów zakupionych 

DZIESIĘCIOLECIE  KATALOGU 
ELEKTRONICZNEGO  BIBLIOTEKI  GŁÓWNEJ 
AKADEMII  ROLNICZEJ

w latach poprzednich, głównie z księgozbioru pod-
ręczników. Należy podkreślić, że wdrażanie auto-
matyzacji w bibliotece odbywało się przy nieza-
kłóconym dostępie do  usług bibliotecznych. Rok 
później, w grudniu 1997 r. udostępniono czytelni-
kom elektroniczny katalog książek on-line.

1 stycznia 2000 r. zrezygnowano z prowadze-
nia katalogu kartkowego książek. Wszystkie na-
bytki książkowe biblioteki mają od tego dnia opis 
tylko w katalogu elektronicznym. 

Wdrażanie modułu udostępniania zbiorów roz-
poczęto w roku 1999. Prace przygotowawcze 
związane z analizą procesu wypożyczeń, obie-
giem dokumentów, parametryzacją modułu wypo-
życzeń oraz szkoleniem  pracowników, poprzedził 
zakup urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia pra-
cy w module wypożyczeń. Jednocześnie porząd-
kowano i uaktualniano konta czytelników oraz 
przygotowano bazę czytelników w systemie Vtls. 
Biblioteka wprowadziła nowe, wykonane we włas-
nym zakresie, legitymacje biblioteczne z kodem 
paskowym pozwalające na obsługę elektronicz-
nego konta czytelnika. 

Po elektronicznym skatalogowaniu około 80%  
księgozbioru podręczników w lutym 2000 r., przy-
stąpiono do elektronicznego wypożyczania ksią-
żek, których opisy znalazły się w katalogu kom-
puterowym. Pozostałe książki były wypożyczane 
nadal tradycyjnie na rewersy. Wkrótce jednak 
podjęto decyzję, że wszystkie zamówione do wy-
pożyczenia pozycje, nie ujęte w katalogu kompu-
terowym, będą przed wypożyczeniem opracowy-
wane w systemie Vtls.  Zaprzestano więc trady-
cyjnych wypożyczeń na rewersy, co umożliwiło  
m.in. prowadzenie pełnej statystyki wypożyczeń 
w systemie Vtls. 

Od 15 stycznia 2001 r. czytelnicy biblioteki 
mogli już zamawiać przez Internet pozycje prze-
znaczone do wypożyczenia na zewnątrz. Zrezyg-
nowano tym samym z tradycyjnego na rewersy 
zamawiania pozycji umieszczonych w katalogu 
komputerowym uruchamiając w całości  moduł  
wypożyczeń.

Od 30 marca 2001 r. cały księgozbiór pod-
ręczników udostępniono w systemie on-line. Cały 
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czas prowadzone są jednak systematyczne pra-
ce nad  rekatalogowaniem  pozycji z księgozbioru 
zasadniczego. Obecnie skatalogowano już w ka-
talogu elektronicznym wszystkie książki zakupio-
ne  przez Bibliotekę po  roku 1988,  a  liczba eg-
zemplarzy wynosi 78 500. Dzisiaj czytelnik może 
elektronicznie zamawiać książki, sprawdzać  stan 
swojego konta oraz dokonywać prolongaty wypo-
życzonych pozycji. 

System biblioteczny przypomina o terminie 
zwrotu wypożyczonych książek, wysyłając indy-
widualne zawiadomienia pocztą elektroniczną 
Książki opisane tylko w katalogach kartkowych 
są, po zamówieniu na rewers, opracowywane 
w systemie Virtua (nowsza wersja systemu Vtls) 
i wypożyczane elektronicznie.  

Biblioteka Akademii Rolniczej tworzy swój ka-
talog komputerowy we wspólnej bazie bibliotek 
krakowskich KRAK-7 razem z bibliotekami nauko-
wymi Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii 
Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Akademii 
Wychowania Fizycznego, Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej oraz Międzynarodowego Cen-
trum Kultury. Baza KRAK-7 jest posadowiona na 
serwerze bibliotecznym znajdującym się w po-
mieszczeniach Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Praca we wspólnej bazie bibliotek o tak różnym 
profi lu działania i zdecydowanie  odmiennym za-
kresie tematyki gromadzonych zbiorów przebiega 
bez zakłóceń, nie tylko dzięki rozwiązaniom ofero-
wanym przez system Vtls, ale dzięki harmonijnej 
współpracy bibliotekarzy wszystkich wymienio-
nych bibliotek, działających niezależnie. Czytel-
nicy mogą przeglądać zawartość całej bazy, bez 
względu na miejsce przechowywania książek, ale 
mogą zamówić książki tylko z biblioteki, do której 
są zapisani. 

Narodowy Uniwersalny Katalog NUKat 
był następnym etapem modernizacji bibliotek 
polskich.  Inwestycje związane z uruchomieniem 
katalogu sfi nansowano z dotacji przyznanej przez 
Fundację Mellona i dzięki fi nansowej pomocy 
KBN.

Biblioteki Krakowskiego Zespołu Biblioteczne-
go  sukcesywnie włączały się do współtworzenia 
wraz z innymi polskimi bibliotekami najpierw Cen-
tralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych i Centralnej 
Kartoteki Tytułów Czasopism. W połowie 2002 
r. obie kartoteki zostały scalone w Narodowym 
Katalogu Centralnym NUKat. Ofi cjalne otwarcie 
katalogu NUKat nastąpiło w październiku 2002 r. 
Realizowany w Polsce Model Narodowego Uni-
wersalnego Katalogu Centralnego NUKat ma cha-
rakter scentralizowany. Stanowi efekt współpracy 
nie tylko bibliotek konsorcjum Vtls, ale także ta-

kich, które użytkując inne systemy zintegrowane 
Aleph, Horizon, Innopac, Prolib, Q-Series i Virtua. 
Zadaniem katalogu jest dostarczenie informacji 
o dokumentach i miejscu ich przechowywania, 
udostępnienie do kopiowania katalogom lokalnym 
gotowych rekordów kartoteki, haseł wzorcowych 
i rekordów bibliografi cznych, usprawnienie i przy-
spieszenie katalogowania poprzez eliminowanie 
przypadków dublowania wykonywanej pracy. Jest 
on cenną bazą informacyjną dla pracowników wy-
pożyczalni międzybibliotecznych, a w przyszłości 
będzie stanowił istotny czynnik w procesie reorga-
nizacji wypożyczania międzybibliotecznego. Na-
czelną ideą stworzenia centralnego katalogu była 
racjonalizacja prac bibliotecznych. NUKat tworzo-
ny jest metodą współkatalogowania. Oznacza to, 
że każdy opis dokumentu wprowadzany jest tylko 
raz, przez bibliotekę, która go zakupi, a następnie 
kopiowany do katalogów lokalnych. 

NUKat obsługiwany jest przez system biblio-
teczny Virtua fi rmy Vtls Inc. z Blacksburga (USA). 
Serwer znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie, a jego  administracją zajmuje się 
Zespół Centrum NUKat. Prowadzenie katalogu 
jest fi nansowane z funduszu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Zarządzaniem i obsługą katalogów lokalnych 
bibliotek zajmują się zespoły informatyków i pra-
cowników tychże bibliotek. Współpracuje z nimi 
wspomniany już Zespół Centrum NUKat w zakre-
sie łączności między systemami oraz procedur 
wprowadzania i kopiowania danych. Współpra-
cę z katalogiem może podjąć każda biblioteka 
naukowa, która spełnia techniczne warunki oraz 
zaakceptuje zasady współpracy podpisując Poro-
zumienie o współpracy w zakresie katalogowania 
w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Central-
nym NUKat. W katalogu używany jest język in-
formacyjno-wyszukiwawczy KABA kompatybilny 
z językami haseł przedmiotowych Biblioteki Kon-
gresu Stanów Zjednoczonych – LCSH i Biblioteki 
Narodowej Francji – RAMEAU. Rekordy wprowa-
dzane są w formacie MARC 21 za pomocą klienta 
systemu Virtua. Rekordy bibliografi czne oraz re-
kordy khw (Kartoteki Haseł Wzorcowych) wpro-
wadzane są przez bibliotekarzy do obszaru robo-
czego bazy NUKat zgodnie z międzynarodowymi 
normami opisu poszczególnych typów wydaw-
nictw opracowanymi przez IFLA (International  Fe-
deration of Library Associations and Institutions). 
Po sprawdzeniu są one umieszczane w katalogu,  
mogą być kopiowane do katalogów lokalnych, 
a do rekordu bibliografi cznego w katalogu central-
nym dopisywany jest symbol biblioteki, która po-
brała rekord. W ten sposób użytkownik uzyskuje 
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Czytelnia Biblioteki Głównej AR

Studenci korzystający z elektronicznego katalogu książek
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informację, w których bibliotekach w kraju dany 
dokument się znajduje. 

Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Kra-
kowie tworząc swój lokalny katalog elektroniczny 
w bazie KRAK-7 od lipca 2002 r. aktywnie włączyła 
się w proces współkatalogowania w NUKat. Nie-
wielki, pięcioosobowy zespół odniósł niewątpliwy 
sukces opracowując ponad 22 tysiące rekordów do 
wspólnego użytku bibliotek polskich. Spoglądając 

na dziesięcioletnią historię katalogu elektronicz-
nego  Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej z sa-
tysfakcją możemy stwierdzić, że dzięki zaangażo-
waniu i pasji naszych pracowników dorównaliśmy 
w procesie komputeryzacji usług bibliotecznych  
wiodącym bibliotekom akademickim w Polsce.

mgr Maria Polok
mgr inż. Renata Rakoczy

Dźwięczą mi jeszcze w uszach ostatnie słowa 
wystąpienia śp. dra inż. Adama Mastyja na te-
mat możliwości modyfi kacji urządzeń do mecha-
nicznego doju owiec. Widzę Go też schodzącego 
z kolegami z Katedry Łąkarstwa do samochodu, 
trzymającego w ręku narty zakupione dla córki. 
Młody, wysportowany, dobrze prezentujący się, 
bardzo zdolny pracownik naukowo-dydaktyczny 
Katedry Mechanizacji Rolnictwa AR.

Uczestniczył w IX Ogólnopolskim Sympo-
zjum Owczarskim w dniach 19 –20 lutego 2007 r. 
w Zakopanem. Wygłosił tam referat nt. Wpływu 
mechanicznej przedudojowej stymulacji na ilość 
pozyskiwanego mleka u owiec. Koncepcja pro-
ponowanych badań i wstępne wyniki spotkały się 
z wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Kończąc 
swoje wystąpienie zaproponował współpracę 
ośrodkom naukowym, które zajmują się tą prob-
lematyką oraz prosił, aby w tym sezonie laktacji 
u owiec mógł kontynuować i poszerzyć zakres ob-
serwacji w Stacji Doświadczalnej na Bielanach. 

Współpraca śp. dra Adama Mastyja, absol-
wenta Wydziału Agroinżynierii z Katedrą Hodowli 
Owiec i Kóz, trwała od kilku lat. Wspomagał dra 
Stefana Ciuryka i dr Edytę Molik w organizacji 
laboratorium pozyskiwania i oceny mleka. Służył 
wielokrotnie  merytoryczną i techniczną wiedzą 
w sprawach związanych z mechanicznym  dojem 
owiec. Nadzwyczaj życzliwy, przyjazny i pomoc-
ny w realizacji naszych badań. Współpracował 
z dr Bożeną Kalinowską,  podejmując zagadnienia 
dotyczące pozyskiwania mleka kóz. Był inicjato-
rem wspólnych badań z ośrodkami we Francji. To 
właśnie z Jego inicjatywy przygotowano założenia 
europejskiego i krajowego projektu badawczego. 
Wprost nie do wiary, że tak młody, energiczny 

WSPOMNIENIE

człowiek, patrzący w przyszłość z nadzieją, per-
spektywami i optymizmem, odszedł w tragicznym 
wypadku, wracając z konferencji naukowej po-
świeconej zagadnieniom, które kształtowały jego 
rozwój naukowy.

Jesteśmy wstrząśnięci tym wypadkiem, tym 
bardziej, że widzieliśmy to zdarzenie, przejeżdża-
jąc obok nieświadomi, iż biorą w nim udział nasi 
koledzy.

prof. dr hab. Edward Wierzchoś

Dr inż. Adam Mastyj
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Konferencje z cyklu „Postęp naukowo-tech-
niczny i organizacyjny w rolnictwie” każdego roku 
mają charakter szkoły naukowej i najwyższą rangę 
w krajowym środowisku inżynierii rolniczej. Biorą 
w nich udział naukowcy reprezentujący wszystkie 
ośrodki naukowe kształcące i prowadzące bada-
nia z tej dyscypliny. Uczestnikami konferencji są 
również przedstawiciele praktyki, zainteresowani 
wdrażaniem nowoczesnych technologii do szero-
ko rozumianego agrobiznesu. 

Tegoroczna konferencja została wpisana w pro-
gram obchodów Jubileuszu 30-lecia powołania 
samodzielnego Wydziału Techniki i Energetyki 
Rolnictwa, obecnie Wydziału Agroinżynierii. Jed-
nocześnie obchodzono rocznicę 35-lecia powo-
łania przy Wydziale Rolniczym kierunku studiów 
Mechanizacja Rolnictwa, przekształconego póź-
niej na Technikę Rolniczą i Leśną. Pierwszy dzień 
konferencji poświęcony był zatem obchodom 
podwójnego Jubileuszu. Uroczystości odbyły się 
w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej. 
Uczestniczyło w nich ponad 200 osób, w tym go-
ście zagraniczni z Czech, Słowacji i Ukrainy, re-
prezentujący środowiska naukowe ściśle współ-
pracujące z Wydziałem.

Naukowa część konferencji miała miejsce w Za-
kopanem. Uczestniczyły w niej 163 osoby, przed-
stawiciele różnych środowisk i dyscyplin nauko-
wych. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano 
wygłoszonego przez prof. Kazimierza Panusia, 
prorektora Papieskiej Akademii Teologicznej, wy-
kładu pt. Sztuka przekazu słowa. Liczny i aktywny 
był udział w prowadzonych wspólnie z prof. Ru-
dolfem Michałkiem seminariach pt. Nadać sens 
swemu życiu i Etyka w nauce.

Program konferencji obejmował 2 wykłady, 
3 seminaria i 5 referatów wygłoszonych na sek-
cjach plenarnych oraz 43 referaty wygłoszone 
w ramach 6 sekcji tematycznych. Uzupełnieniem 
wystąpień były 2 sesje posterowe obejmujące 
łącznie 92 prezentacje. 

KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY

Referaty wygłaszane w ramach sesji plenar-
nych obejmowały przekrojową problematykę 
badań z inżynierii rolniczej w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej oraz inżynierii żywności i zastosowa-
nia technik komputerowych w badaniach rolni-
czych. Referaty zaprezentowane w ramach sekcji 
podzielono na 6 grup tematycznych: agrofi zyka; 
ekonomika organizacja w inżynierii rolniczej; rol-
nictwo precyzyjne; technika komputerowa w ba-
daniach i inżynierii rolniczej; eksploatacja maszyn 
rolniczych i spożywczych oraz energetyka niekon-
wencjonalna i suszarnictwo płodów rolnych.

Analiza efektywnego czasu przedstawionych 
referatów odzwierciedla rozwój obszarów badaw-
czych w inżynierii rolniczej. O ile jeszcze parę lat 
temu dominowała problematyka eksploatacji ma-
szyn rolniczych i ekonomiki mechanizacji, to obec-
nie coraz szerzej prezentowane są wyniki badań 
z agrofi zyki, eksploatacji maszyn spożywczych, 
energetyki niekonwencjonalnej oraz zastosowania 
informatyki w badaniach i w  inżynierii rolniczej. Te 
ostatnie cieszyły się największym zainteresowa-
niem, gdyż nowoczesne technologie informacyjne 
pozwalają nie tylko na monitorowanie przebiegu 
procesów technologicznych, ale przede wszyst-
kim umożliwiają prowadzenie badań symulacyj-
nych, co znacznie ogranicza ich koszty.

Z dyskusji przeprowadzonej w trakcie obrad 
zamykających konferencję można wnioskować, 
że zrealizowany program naukowy i towarzyszący 
spełnił oczekiwania uczestników. Przyczynił się do 
zacieśnienia współpracy i zwiększenia integracji 
krajowego środowiska naukowego inżynierii rolni-
czej, co pozwala na dalszą koordynację badań i co 
najważniejsze – szkolenie młodej kadry naukowej. 
Prezentacje o dużej wartości poznawczej, obejmu-
jące badania z zakresu inżynierii rolniczej zostaną 
wydane w zeszytach KTR PAN „Inżynieria Rolni-
cza”, natomiast doniesienia i komunikaty naukowe 
znajdą się w czasopismach popularno-naukowych.

      dr hab. inż. Sylwester Tabor

XIV KONFERENCJA NAUKOWA 
„Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie” 
Kraków–Zakopane, 12–16 lutego 2007 r.



20

Biuletyn Informacyjny AR w KrakowieBiuletyn Informacyjny AR w KrakowieBiuletyn Informacyjny AR w KrakowieBiuletyn Informacyjny AR w Krakowie

www.ar.krakow.pl

W bieżącym roku, dziewiąte już Sympozjum 
Owczarskie odbyło się w dniach 19–20 lutego. 
Organizatorem, tak jak poprzednio, była Katedra 
Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Sympozjum zgromadziło 60 uczestników 
z jednostek naukowych zajmujących się hodow-
lą oraz chowem owiec i kóz – lekarzy weteryna-
rii, botaników, ekonomistów, fi zjologów z różnych 
krajowych ośrodków. Tematem spotkania było 
Zdrowie i środowisko jako czynniki warunkujące 
efektywność produkcji owczarskiej.  

Program sympozjum odzwierciedlał najistot-
niejsze problemy obecnego owczarstwa, łącząc 
zagadnienia natury biologicznej, gospodarczej 
i kulturowej oraz integrując specjalistów z różnych 

IX SYMPOZJUM OWCZARSKIE
Zakopane, 19–20 lutego 2007 r.

dziedzin. Wygłoszono 22 referaty i doniesienia 
w pięciu sesjach: ochrona zdrowia zwierząt i opła-
calność hodowli owiec; uwarunkowania produkcji 
owczarskiej w krajach członkowskich UE; zasto-
sowanie metod biologii molekularnej i immunoge-
netyki w doskonaleniu pogłowia owiec; oddziały-
wanie czynników egzogennych na metabolizm 
i funkcje rozrodcze owiec; poszukiwania nowych 
rozwiązań dla poprawy ekonomiki chowu i hodow-
li owiec. W trakcie sympozjum przedstawiciele 
wszystkich ośrodków naukowych złożyli podzię-
kowania profesorowi Adamowi Gutowi i doktorowi 
Kazimierzowi Kormanowi za ich pracę na rzecz 
polskiego owczarstwa. 

       
 prof. dr hab. Edward Wierzchoś

10 marca 2007 r. w Centrum Kongresowym 
i Klubie Akademickim „Arka” krakowskiej Akade-
mii Rolniczej odbyła się I ogólnopolska konferen-
cja doktorantów pt. „Doktorant a rozwój nauk rol-
niczych – wielokierunkowość badań w rolnictwie” 
Jej organizatorami byli doktoranci AR w Krakowie: 
Marcin Kuczera – przewodniczący, Monika Zieliń-
ska – sekretarz, Anna Kołton, Agnieszka Klimek, 
Barbara Wolanin, Marcin Kopyra, Łukasz Bedna-
rek i Agnieszka Baran. 

Tematem przewodnim konferencji była rola 
młodego uczonego  – doktoranta w rozwoju nauk 
rolniczych i leśnych oraz przegląd prac badaw-
czych podejmowanych przez doktorantów polskich 
uczelni rolniczych. Celem spotkania była więc wy-
miana poglądów i doświadczeń związanych z te-
matyką badawczą, a także integracja środowiska 
doktorantów uczelni rolniczych. 

 Rektor AR prof. Janusz Żmija, który objął 
patronat nad konferencją, dokonał  uroczystego 
jej otwarcia. Krótko przedstawił historię i obecny 
stan rozwoju Uczelni, podkreślając jednocześnie 
miejsce i rolę doktoranta realizującego najwyż-
szy, trzeci stopień kształcenia. Konferencję swoją 
obecnością zaszczycili również: prorektor ds. na-
uki i współpracy międzynarodowej prof. Krystyna 
Koziec, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich 
prof. Włodzimierz Sady oraz władze dziekańskie 
a także wielu innych znamienitych gości. 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW 
„Doktorant a rozwój nauk rolniczych – wielokierunkowość badań w rolnictwie”
Kraków, 10 marca 2007 r.

Konferencja od samego początku cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, o czym świadczył 
liczny udział doktorantów ze wszystkich polskich 
uczelni rolniczych i dwóch instytutów badawczych 
związanych z rolnictwem. Łącznie w wzięło w niej 
udział 140 uczestników, w tym 66 z krakowskiej 
Akademii Rolniczej i 74 spoza Krakowa. Spośród 
zaproszonych gości referaty wygłosili młodzi na-
ukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego (20), Akademii Rolniczej w Lublinie (13), 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (13), 
IUNG Puławy (8), Akademii Rolniczej w Poznaniu 
(7), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie (4), Instytutu Zootechniki w Balicach (4), 
Akademii Rolniczej w Szczecinie (2), Uniwersy-
tetu Techniczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy 
(1) oraz Mendel University of Agriculture and Fo-
restry z Brna (1). Tematyka referatów i prezento-
wanych posterów była odbiciem szerokiego spek-
trum problemów związanych z naukami rolniczymi 
i leśnymi. Referaty przedstawiono tematycznie 
w poszczególnych sesjach: rolnictwo, ogrodni-
ctwo, zootechnika i żywienie zwierząt, technologia  
żywności, biologia i biotechnologia, agroinżynieria 
i leśnictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz 
nauki ekonomiczne – reprezentowane najliczniej. 
Duże zainteresowanie i ciekawą dyskusję wzbu-
dziły tematy prezentowane przez: mgr inż. Beatę 
Klocek-Górkę (AR Kraków) Zależne od fotoperio-
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du oddziaływanie egzogennej leptyny na poziom 
uwalniania melatoniny, mgr inż. Małgorzatę Woź-
niak (AR Kraków) Wpływ dokomorowych infuzji 
leptyny na poziom wydzielania GH I PRL w okre-
sie dnia długiego u owiec i mgr inż. Magdalenę 
Gocół (AR Lublin) Bioróżnorodność zbiorowisk 
chwastów w łanach zbóż w warunkach stosowa-
nia herbicydów. 

Konferencję zakończył prorektor prof. W. Sady, 
wręczając nagrody i wyróżnienia za najlepsze re-
feraty i postery. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

– mgr inż. Agnieszka Mąkosza (AR Szcze-
cin) – Biotermiczno-meteorologiczna klasyfi kacja 
pogody do oceny warunków bioklimatycznych 
w sezonie letnim na Nizinie Szczecińskiej,

– mgr inż. Beata Klocek-Górka (AR Kraków) – 
Zależne od fotoperiodu oddziaływanie egzogennej 
leptyny na poziom uwalniania melatoniny,

– mgr inż. Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał 
Pudełko (IUNG Puławy) – Wstępne Badania nad 
możliwością zastosowania zdjęć lotniczych do 
oceny przezimowania miskanta.

Wyróżnienia otrzymali:
– mgr inż. Agnieszka Hamera (SGGW War-

szawa) – Biologiczne metody ochrony przed pa-
sożytniczą zgorzelą siewek,

– mgr inż. Jacek Fedorczak (AR Kraków) – 
Wpływ neuropeptydów na in vitro wydzielanie IGF-I 
z różnych tkanek.

Komitet Organizacyjny składa podziękowania 
wszystkim sponsorom konferencji, fi rmom Karak-
Drób i Intermag oraz Małopolskiemu Centrum 
Biotechniki. 

mgr inż. Agnieszka Baran

W dniach 12–14 marca br. w Zakopanem od-
była się I zimowa konferencja Towarzystwa Bio-
logii Rozrodu zatytułowana „Centralne i Lokalne 
Regulacje Procesów Rozrodczych”. Konferencja, 
której współorganizatorem była Akademia Rolni-
cza w Krakowie, Komitet Biologii Rozrodu PAN 
oraz Fundacje Rozwoju Rolnictwa Wsi i Obszarów 
Wiejskich, zgromadziła 150 uczestników z uczelni 
i ośrodków naukowych z całej Polski 

W związku z 25. rocznicą śmierci prof. Włady-
sława Bielańskiego w pierwszym dniu konferencji 
prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz wygłosił wykład-
wspomnienie profesora Bielańskiego.

Podczas pierwszej sesji plenarnej prof. Ta-
deusz Krzymowski wygłosił referat pt. Zwrotny 
i do celowy transfer hormonów jako ważny sy-
stem regulacji czynności narządów rozrodczych. 
Pierw szego dnia odbyły się też cztery sesje tema-

I ZIMOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”
Zakopane, 12–14 marca 2007 r.

tyczne: co nowego w regulacji uwalniani GnRH; 
oddziaływanie ksenobiotyków środowiskowych 
na czynności gonad oraz rozród niższych krę-
gowców i adaptacje matczyno-płodowe w okre-
sie ciąży, na których przedstawiono 24 referaty 
i zaprezentowano wyniki badań w ramach sesji 
posterowej. Gościem specjalnym konferencji był 
ks. prof. Andrzej Kłoczowski OP. Wygłosił on wy-
kład pt. Filozofi a życia – twarz drugiego, wyzwa-
nie etyczne.

W drugim dniu przeprowadzono trzy sesje do-
tyczące mechanizmów regulujących procesy roz-
rodu u zwierząt, w ramach których wygłoszono 20 
referatów. Wyniki badań w większości prezento-
wane były przez młodych pracowników nauki.

dr inż. Edyta Molik 
dr hab. Dorota Zięba    

XV JUBILEUSZOWA SZKOŁA ZIMOWA HODOWCÓW BYDŁA 
Zakopane, 26–30 marca 2007 r.

W programach Unii Europejskiej stawia się 
szczególny nacisk na powiązanie zagadnień te-
oretycznych z praktyką, czyli współdziałanie na-
ukowców i badaczy z producentami, którzy wie-
dzę teoretyczną wdrażają w życie. Każda inicja-
tywa zbliżenia tych środowisk jest więc bardzo 
pożądana i bezcenna, szczególnie w obszarze 

związanym z rolnictwem. W zakresie hodowli byd-
ła od 15 lat wyjątkową rolę pomostu między nauką 
a praktyką hodowlaną pełnią Szkoły Zimowe orga-
nizowane w Zakopanem.

Tegoroczna XV Szkoła Zimowa Hodow-
ców Bydła odbyła się w dniach 26–30 marca br. 
Uczestniczyli w niej, wyjątkowo licznie, pracujący 
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na rzecz polskiej hodowli bydła oraz reprezentanci 
świata nauki z Polski i z zagranicy. W ciągu tygo-
dnia trwania szkoły w jej obradach wzięło udział 
260 osób. Świat nauki reprezentowali pracownicy 
polskich uczelni rolniczych i instytutów badaw-
czych w Polsce oraz naukowcy z zagranicy: USA, 
Francji, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej. 
„Pomost” ze strony praktyki budowali hodowcy 
i przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, SHiUZ, 
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, a także 
reprezentanci przemysłu rolno-spożywczego i rol-
nicy indywidualni. Tradycyjnie uczestniczyli w niej 
redaktorzy czasopism adresowanych do praktyki 
hodowlanej: Lech Nawrocki („Bydło”), Edward Le-
wandowski („Farmer”), Elżbieta Orlińska („Chów 
bydła”), Zofi a Pietrzak („Przegląd Hodowlany”), 
Ryszard Kujawiak („SANO-Nowoczesne Żywienie 
Zwierząt”).

W czasie XV Szkoły Zimowej obchodzono Ju-
bileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy nauko-
wo-dydaktycznej prof. Jana Szarka – głównego 
organizatora szkół zimowych. Z tej okazji złożono 
Jubilatowi serdeczne życzenia. Specjalnie na tę 
okoliczność wydano biografi a prof. Jana Szarka 
wraz ze spisem jego publikacji oraz listą magi-
strantów, doktorów i inżynierów, których Profesor 
był promotorem.

Zgodnie z tradycją układ tematyczny tegorocz-
nej Szkoły Zimowej był podobny do poprzednich. 
Pierwsze sesje poświęcono zagadnieniom ściśle 
związanym z hodowlą bydła, zwłaszcza mleczne-
go. W kolejnych dniach podejmowano problemy 
zdrowotności i żywienia bydła oraz technologii 
produkcji mleka i wołowiny, jako tzw. żywności 
funkcjonalnej. Dlatego też hasłem przewodnim 
konferencji była: produkcja mleka i wołowiny, 
a zdrowie człowieka.

Podczas sesji „hodowlanych”, pierwszego i dru-
giego dnia, omawiano stan i perspektywy rozwoju 
hodowli bydła mlecznego w Polsce i na świecie, 
ze szczególnym uwzględnieniem cech funkcjonal-
nych w programach hodowlanych oraz przedsta-
wiono propozycję nowego indeksu selekcyjnego 
dla bydła mlecznego w Polsce. Przeprowadzona 
dyskusja panelowa dotyczyła poprawy relacji mię-
dzy nauką a praktyką w polskim rolnictwie. Wpro-
wadzenie stanowiły referaty prof. Henryka Jasio-
rowskiego pt. O większą aktywność intelektualne-
go zaplecza naszego rolnictwa i prof. Tadeusza 
Szulca Dyskryptory działań uczelni rolniczych na 
rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Re-
ferenci postulowali zwiększenie zaangażowania 
środowiska naukowego w praktyczne problemy 

polskiego rolnictwa – wręcz stworzenie lobby rol-
niczego. Podkreślano, iż z jednej strony – z uwagi 
na trudny rynek pracy – należy kształcić studen-
tów możliwie wszechstronnie, z drugiej zaś – stu-
dia nie mogą utracić rolniczego charakteru.

Od czasu przejęcia w lipcu 2006 r. obowiązków 
związanych z kierowaniem hodowlą bydła mlecz-
nego przez Polską Federację Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka (PFHiPM) w Warszawie, 
hodowcy w zasadniczy sposób mogą wpływać 
na kierunki doskonalenie hodowli bydła. PFHiPM 
posiada zarówno możliwości prawne, intelektual-
ne, fi nansowe jak i odpowiednią nfrastrukturę, by 
w dużej mierze podejmować samodzielne decyzje 
w tym zakresie. Według mgr Elżbiety Gandeckiej, 
jednym z głównych celów Federacji jest powięk-
szenie populacji aktywnej krów mimo, iż liczba 
pogłowia objętego kontrolą użytkowości systema-
tycznie wzrasta (w 2006 r. stanowiło ono w Pol-
sce blisko 20%). Cel ten zamierzają zrealizować 
poprzez: analizę możliwości zwiększenia (podwo-
jenia) liczby krów ocenianych, wprowadzenie me-
todyki działań na rzecz wzrostu ilości krów oce-
nianych oraz stworzenie motywacyjnego systemu 
przyjmowania nowych obór pod ocenę. Jednym 
z głównych, bardzo trudnych do pokonania, prob-
lemów jest wciąż duże zróżnicowanie kosztów 
prowadzenia oceny ściśle związanej ze stanem 
rozdrobnienia gospodarstw w Polsce. Szacuje 
się, że największe szanse na powiększenie liczby 
krów ocenianych mają województwa: podlaskie, 
mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Najsłabsze 
możliwości pod tym względem są na  terenie wo-
jewództw Polski Południowej.

Referaty przedstawione przez prof. Marka Łu-
kaszewicza (IGiHZ Jastrzębiec) i prof. Andrzeja 
Żarneckiego (AR Kraków) tematycznie dotyczyły 
propozycji wprowadzenia w Polsce nowoczesne-
go indeksu selekcyjnego dla bydła mlecznego, 
który ma zastąpić archaiczny, stosowany dotąd 
indeks, uwzględniający jedynie wydajność białka 
i tłuszczu w mleku. Nowy indeks ma wziąć pod 
uwagę zarówno cechy produkcyjne, których waga 
ekonomiczna jest najwyższa, cechy pokroju oraz 
takie cechy funkcjonalne, jak: długowieczność, 
płodność i liczba komórek somatycznych w mleku.  
25%-owy udział cech funkcjonalnych w indeksie 
ma ważne uzasadnienie, o czym mówili w swoich 
referatach dr hab. Tomasz Strabel (AR Poznań) 
i dr hab. Joanna Szyda (UP Wrocław), prezentując 
indeksy selekcyjne dla bydła mlecznego stosowa-
ne na świecie. Prof. Łukaszewicz zwrócił uwagę, 
że tworząc indeks selekcyjny należy możliwie naj-
lepiej dostosować go do przewidywanej koniunk-
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tury ekonomicznej w zakresie produkcji mleka 
i uwzględnić zdrowotność krów. Powinno się za-
tem wziąć pod uwagę czynniki ekonomiczne takie 
jak: redukcję cen preferencyjnych masła i mleka 
w proszku, likwidację kwot mlecznych (prawdopo-
dobnie po 2013 r.) oraz dalszą koncentrację stad 
krów (przyspieszenie procesu likwidacji produkcji 
mleka w małych stadach). Elastyczność i potrzebę 
ciągłego modyfi kowania indeksów selekcyjnych 
podkreślił także dr Tomasz Krychowski (URCEO 
Francja), omawiając to na przykładzie francuskie-
go indeksu selekcyjnego ISU dla bydła hf. Stwier-
dzono ponadto, że oprócz możliwości organiza-
cyjnych i fi nansowych, konieczne jest tworzenie 
lobbingu producentów mleka w organach ustawo-
dawczych Polski.

Trzeci dzień obrad rozpoczęło wystąpienie  
Emilii Figurskiej (Greenland Technologia EM) 
przedstawiające nowy dodatek paszowy EM-
Probiotyk, który dzięki zawartym w nim bakte-
riom wpływa na poprawę zdrowotności zwierząt, 
zwiększenie odporności na stres, skrócenie czasu 
odnowy organizmu po przebytej chorobie, zwięk-
szenie retencji azotu i przyrostów masy ciała oraz 
poprawę wykorzystania wielu składników pokar-
mowych podawanych w paszy. Referat o neuro-
hormonalnych podstawach sezonowości regulacji 
rozrodu u przeżuwaczy wygłosił prof. Marek Ko-
siorowski (UR Rzeszów). Bardzo szeroko opisał 
wybrane zagadnienie pozwalające zupełnie ina-
czej spojrzeć na regulację rytmu dzień-noc i me-
chanizm wpływu światła na sezonowość rozrodu 
zwierząt. Z kolei prof. Jan Twardoń (UP Wrocław) 
mówił na temat bardzo istotnego problemu w sta-
dach bydła, jakim jest zamieralność zarodków. 
W interesującej prezentacji przedstawił przyczyny 
występowania tego zjawiska, którymi są czynni-
ki genetyczne, starzenie się komórek jajowych, 
zaburzenia hormonalne występujące w okresie 
wczesnej ciąży, niekorzystne warunki dla zarodka 
w środowisku macicy, czynniki zakaźne (bakterie, 
wirusy), stres, wiek oraz polispermię. Wskazał 
jednocześnie środki zaradcze, czyli odpowiedni 
dobór zwierząt i czas inseminacji, prawidłowe ży-
wienie, odpowiednie środowisko, czy eliminacja 
stresu zwierząt. W kolejnych referatach podjęto 
problematykę związaną z projektem programu ho-
dowlanego dla bydła polskiego czerwonego oraz 
genetyczną analizą dziennej i laktacyjnej zawar-
tości komórek somatycznych w mleku. Przedsta-
wiono wstępne wyniki badań dotyczących małych 
i średnich producentów mleka w Małopolsce, 
a także omówiono aspekty hodowlane i weteryna-
ryjne zastosowania metody MOET w stadzie byd-

ła mięsnego Małopolskiego Centrum Biotechniki 
Sp. z o.o. w Krasnem.

W drugiej sesji jako pierwszy głos zabrał Zbi-
gniew Konopka, prezes Polskiego Związku Ho-
dowców i Producentów Bydła Mięsnego, który 
omówił aktualne problemy organizacyjne i hodow-
lane populacji bydła mięsnego w Polsce. W krót-
kich doniesieniach prof. Stanisław Winnicki (AR 
Poznań) oraz Lech Nawrocki (Politechnika Opol-
ska) przedstawili wyniki badań dotyczących oceny 
wydajności mlecznej krów o przedłużonej laktacji 
i porównali systemy chowu krów pod względem wy-
dajności mlecznej. Na zakończenie obrad dr hab. 
Joanna Makulska (AR Kraków) wygłosiła referat na 
temat metod wspomagania decyzji produkcyjnych, 
w którym zaproponowała wykorzystanie metody 
programowania dynamicznego jako optymalnej 
strategii użytkowania krów mlecznych.

Podczas czwartego dnia obrad wystąpili go-
ście zagraniczni, m.in.; prof. Jan Frelich (Jihoče-
ská Univerzita v Českých Budějovicích) z refera-
tem na temat aspektów chowu krów mlecznych 
w rejonach podgórskich Republiki Czeskiej i prof. 
Miroslav Húska (Univerzita Veterinárskeho Lekár-
stva v Košiciach), który opowiedział o wpływie do-
datków paszowych na profi l energetyczny, meta-
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bolity krwi i użytkowość krów w okresie okołoporo-
dowym. Z kolei dr Andrzej Kaczor (IZ PIB Balice) 
omówił wstępne wyniki badań dotyczących reak-
cji produkcyjnej krów na zmianę krotności doju, 
a dr Jacek Antonkiewicz (AR Kraków) przedsta-
wił dane dotyczące oceny składu mineralnego 
pasz z runi łąkowej i pastwiskowej pozyskiwanych 
w przeciętnych warunkach gospodarowania. O fun-
kcjonalności mięsa i chorobach cywilizacyjnych 
opowiedział prof. Władysław Migdał (AR Kraków). 
Dr Jerzy Żółkowski z SGGW Warszawa mówił 
z kolei o realnych szansach na poprawę przyszło-
ści hodowli bydła mięsnego w Polsce.

Ostatni dzień obrad rozpoczął Robert Bennett 
(Adisseo France SAS), który podjął problem wpły-
wu chronionych aminokwasów i witamin na zdro-
wotność i ekonomikę produkcji mleka krów. Dr 
hab. Krzysztof Bilik (IZ PIB Balice) zaprezentował 
aktualne poglądy dotyczące odchowu cieliczek 
ras mlecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu żywienia i utrzymania cieliczek rasy hol-
sztyńsko-fryzyjskiej (PHF) odmiany czarno-białej 
(cb) i czerwono-białej (czb), stosowanego w Za-
kładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki – 
Państwowym Instytucie Badawczym Grodziec Śl. 
Sp. z o.o. W części dotyczącej upraw prof. Tade-
usz Zając (AR Kraków) mówił na temat plonowa-
nia odmian lucerny, a prof. Jerzy Księżak (IUNG 
Puławy) przedstawił wyniki badań nad poziomem 
plonowania sorga w zależności od sposobu siewu 
i poziomu nawożenia. Prof. Mirosław Kasperczyk 
(AR Kraków) wygłosił referat dotyczący wartości 
gospodarczej runi użytków zielonych w zależno-
ści od nawożenia i użytkowania. Stwierdził on, 
że użytkowanie kośne, zwłaszcza przy wyższym 
nawożeniu azotem, bardziej sprzyja degradacji 
składu fl orystycznego zbiorowisk łąkowo-pastwi-
skowych niż użytkowanie pastwiskowe. W rejo-
nach charakteryzujących się dobrymi warunkami 
wilgotnościowymi nawożenie fosforowo-potasowe 
jest bardzo ważne, zwłaszcza na pastwiskach 
z koniczyną białą. Prof. Andrzej Starek (UJ), mó-
wił na temat toksykologicznych aspektów żywie-
nia zwierząt (pasza – zwierzę – człowiek). Przed-
stawił wyniki monitoringu zawartości wybranych 
substancji szkodliwych w paszach podawanych 
zwierzętom oraz produktach żywnościowych po-
chodzenia zwierzęcego. W podsumowaniu stwier-
dził, że pozostałości monitorowanych najczęściej 
ksenobiotyków w paszach i żywności, w Polsce 
rzadko przekraczają wartości dopuszczalne, co 
przemawia za ich dobrą jakością z punktu wi-
dzenia higieny żywienia i ryzyka zdrowotnego. 
W kolejnym wystąpieniu z cyklu mikroorganizmy 

w chowie bydła, Dominik Gacka (EkosystEM – 
Dziedzictwo Natury) mówił na temat roli efektyw-
nych mikroorganizmów w ekosystemie, prezen-
tując produkty EM-Farming i EM-Farming Plus. 
Prof. Maria Dymnicka (SGGW Warszawa) w swo-
im referacie przedstawiła wpływ żywienia krów na 
skład, wartość dietetyczną i funkcjonalną mleka. 
Stwierdziła, że ogromną rolę w zwiększeniu war-
tości funkcjonalnej mleka odgrywa żywienie krów 
zielonką pastwiskową, a dodatki paszowe w for-
mie olejów chronionych z nasion roślin oleistych 
przyczyniają się do podniesienia tej wartości. Za-
sady nowoczesnego żywienia krów wysokowy-
dajnych, z zastosowaniem dodatków paszowych 
i preparatów fi rmy SANO omówił jej przedstawiciel 
dr Ryszard Kujawiak.

Podczas ostatniego dnia obrad dr Iwona Ko-
sieradzka (SGGW Warszawa), zreferowała wyniki 
badań na temat bezpieczeństwa stosowania ge-
netycznie modyfi kowanych organizmów w diecie 
ludzi i zwierząt. Na bazie prezentowanego donie-
sienia wywiązała się gorąca dyskusja na temat 
żywności genetycznie modyfi kowanej, bezpie-
czeństwa jej spożywania oraz celowości i efektów 
interwencji genetycznej. Dr Monika Zymon (IZ PIB 
Balice) mówiła na temat badań dotyczących wpły-
wu olejów roślinnych i oleju rybnego na użytko-
wość mleczną krów i skład tłuszczu mleka, a dr 
Ewa Sosin (IZ PIB Balice) o wpływie różnych czyn-
ników na występowanie lipidozy wątroby u krów 
mlecznych, podając między innymi, w jaki sposób 
rozwija się ta choroba, jak możemy ją rozpoznać, 
jak często występuje stłuszczenie wątroby, jakie 
czynniki sprzyjają występowaniu schorzenia oraz  
jak zapobiegać chorobie. Stosowanie kurtyn i ko-
minów wentylacyjnych w oborach dla krów mlecz-
nych zalecał Artur Jarząb z DeLaval Polska, nato-
miast Zbigniew Kwiatkowski z Top Farms przed-
stawił na bazie własnych doświadczeń temat 
Twoje krowy stać na więcej. Analiza kosztów pro-
dukcji. Najnowsze dane dotyczące stanu hodow-
li bydła mlecznego w Spółkach Skarbu Państwa 
zaprezentował dr Tadeusz Jasiorowski (ANR OT 
Warszawa), a Wiesław Płecki przedstawił historię 
oraz nowości fi rmy paszowej De Heus. 

Uroczystą kolację na zakończenie obrad Szko-
ły Zimowej poprzedził swym wystąpieniem prof. 
Wiesław Barabasz, który mówił na temat mikro-
biologicznych aspektów produkcji szampana.

W czasie trwania konferencji, przedstawio-
no ogromną różnorodność tematów związanych 
z szeroko pojętą hodowlą i chowem bydła w Pol-
sce i na świecie. Zaprezentowano wiele zagadnień 
nowych i problematycznych, co sprzyjało żywej 
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dyskusji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prace 
naukowe zarówno w formie referatów, jak i poste-
rów, ściśle związane były z praktyką produkcyjną, 
funkcjonującą na wielu płaszczyznach (edukacja, 
badania naukowe, organizacja). Można zatem 
stwierdzić, że XV Szkoła Zimowa, jako swoisty sej-
mik wymiany poglądów między nauką a praktyką 
produkcyjną, w pełni spełniła swoje zadanie.

Tegoroczną Szkołę Zimową wspierali spon-
sorzy. Były to fi rmy i organizacje: Spółki Grupy 
Konspol w Nowym Sączu, PH VIT-TRA, Nutri-

mix Polska Sp. z o.o., Krajowe Stowarzysze-
nie Promocji Obszarów Wiejskich, FARMWET 
Z.U.H., Sano-Nowoczesne Żywienie Zwierząt 
Sp. z o.o., Destylarnia „POLMOS” SA w Krako-
wie, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzyw-
nego „Expol” w Nowym Sączu. Organizatorzy 
wszystkim bardzo serdecznie dziękują.

prof. dr hab. Jan Szarek 
dr inż. Krzysztof Adamczyk
dr inż. Grzegorz Skrzyński

W grudniu 2006 roku rektor Akademii Rolniczej 
w Krakowie ogłosił konkurs na stypendia ufundo-
wane przez Państwa Alinę i Jana Wagów w ra-
mach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. 

Stypendia przeznaczone były na wsparcie naj-
ciekawszych badań z zakresu nauk rolniczych, 
leśnych, społecznych lub pokrewnych, prowa-
dzonych przez młodych pracowników Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Podstawowe kryteria, które 
kandydaci musieli spełnić, to wiek do 35 lat i uzy-
skanie stopnia doktora w ostatnich 5 latach pracy 
w Akademii Rolniczej. Do dnia zakończenia kon-
kursu wpłynęło 27 kompletów dokumentów, które 
przeanalizowała specjalnie do tego celu powołana 
komisja stypendialna.

Laureatkami dwóch stypendiów o wartości 25 
tysięcy złotych ufundowanych przez Państwa Ali-
nę i Jana Wagów zostały:

• dr inż. Janina Gospodarek  – Wydział Rol-
niczo-Ekonomiczny,

• dr inż. Monika Szafrańska – Wydział Rolni-
czo-Ekonomiczny.

Komisja postanowiła także wyróżnić trzech 
młodych pracowników naszej uczelni przyznając 
im  stypendia o wartości 10 tysięcy złotych. Środ-

KONKURS  NA  STYPENDIA 
ufundowane przez Alinę i Jana Wagów 
w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego

ki na ten cel pochodzą z Rektorskiego Funduszu 
Stypendialnego. 

Wyróżnienie otrzymali: 
• dr inż. Edyta Molik – Wydział Hodowli i Bio-

logii Zwierząt,
• dr inż. Sylwester Smoleń – Wydział Ogrod-

niczy,
• dr inż. Agata Reguła – Wydział Technologii 

Żywności.

16 marca 2007 r. w Sali Senackiej Akademii 
Rolniczej odbyło się seminarium połączone z wrę-
czaniem nagród dla laureatów konkursu. Wzięli 
w nim udział fundatorzy, Państwo Alina i Jan Wa-
gowie, rektor, prorektorzy, dziekani, członkowie 
komisji oraz zaproszeni goście. Po uroczystym 
wręczeniu nagród wykład zatytułowany Etyka 
w nauce wygłosił prof. Andrzej Libik. Po jego zakoń-
czeniu swoje osiągnięcia i tematykę prowadzonych 
badań naukowych zaprezentowały laureatki. 

Opracowanie zasad oraz organizacja konkur-
su przygotowane zostało przez Biuro Programów 
Międzynarodowych oraz Dział Nauki i Współpracy 
z Zagranicą.

mgr Mirosława Rączka 
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Programy Ramowe 
Badań i Rozwoju Tech-
nologicznego są najwięk-
szymi  mechanizmami fi -
nansowania i kształtowa-
nia badań naukowych w 
Europie. Kolejny siódmy 
Program Ramowy Ba-
dań i Rozwoju Techno-

logicznego (7. PR) jest podstawowym instrumen-
tem realizacji celu strategicznego, jaki wyznaczyła 
w marcu 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska: 
„Przekształcenie UE w najbardziej konkuren-
cyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospo-
darkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwa-
łego wzrostu gospodarczego, stworzenia licz-
niejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwa-
rantowania większej spójności społecznej”. 

7. Program Ramowy ma na celu podniesienie 
poziomu badań prowadzonych w Europie, stymu-
lowanie, organizowanie i wykorzystanie wszyst-
kich form współpracy; tzn. wspólnych projektów 
badawczych, tworzenia sieci instytucji zajmują-
cych się badaniami, koordynacji programów kra-
jowych i rozwoju infrastruktur będących wspólnym 
przedmiotem zainteresowania Europy. 

Całkowity budżet 7. PR na lata 2007–2013 
wynosi 50 521mln euro. Dodatkowo budżet pro-
gramu powiększony został o kwotę 2700 mln euro 
z przeznaczeniem na wsparcie dla działań ba-
dawczo-szkoleniowych związanych z energetyką 
jądrową w programie EUROATOM. 

7. Program Ramowy składać się będzie z czte-
rech programów szczegółowych: współpraca, 
pomysły, ludzie, możliwości, które odpowiadają 
głównym celom polityki Unii Europejskiej dotyczą-
cej badań. 

1. Współpraca (Cooperation) 
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation.htm
Obejmować będzie szeroki zakres działań ba-

dawczych prowadzonych w ramach współpracy 
międzynarodowej, począwszy od projektów i sieci 
a skończywszy na koordynacji programów badaw-
czych. Uwzględniona zostanie także współpraca 
między krajami Unii Europejskiej, a krajami trze-
cimi.

NOWE PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ

7. PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO (2007–2013)

Te m a t y  p r i o r y t e t o w e  7. PR:
– Zdrowie
– Żywność, rolnictwo i biotechnologie
– Technologie informacyjne i komunikacyjne
– Nanonauki, nanotechnologie, materiały i no-

we technologie produkcyjne
– Energia
– Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycz-

nymi)
– Transport (łącznie z aeronautyką)
– Nauki społeczno-ekonomiczne i humani-

styczne
– Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna
– Badania nad energią syntezy jądrowej
– Rozszczepienie jądrowe  i ochrona przed  

promieniowaniem

2. Pomysły (Ideas)  
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm
Program będzie wspierać badania we wszyst-

kich dziedzinach nauki i technologii, łącznie z in-
żynierią, naukami społeczno-ekonomicznymi i hu-
manistycznymi poprzez budowanie pojedynczych 
zespołów (granty indywidualne). W ramach tego 
programu zostanie utworzona autonomiczna Eu-
ropejska Rada ds. Badań Naukowych.

3. Ludzie (People)  
http://cordis.europa.eu/fp7/people.htm
Celem programu jest ilościowe i jakościowe 

wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie ba-
dań i rozwoju technologicznego w Europie oraz 
zachęcanie do mobilności międzynarodowej i mię-
dzysektorowej. Działania w tym obszarze są kon-
tynuacją programu „Marie Curie” z 6. Programu 
Ramowego, w którym naukowcy będą mogli roz-
wijać swoją karierę naukową. 

4. Możliwości (Capacities)  
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm
Dofi nansowane i wspierane będą kluczowe 

aspekty europejskich możliwości w dziedzinie ba-
dań, rozwoju technologicznego i innowacji, jakimi 
są: infrastruktura badawcza, badania na rzecz 
małych i średnich przedsiębiorstw, regionalne 
klastry badawcze, regionalne zespoły projektów 
badawczych, problemy budowy społeczeństwa 
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opartego na wiedzy, uwolnienie pełnego potencja-
łu badawczego w regionach, koordynacja polityki 
badawczej oraz działania w zakresie współpracy 
międzynarodowej.

W projektach 7. PR mogą uczestniczyć part-
nerzy z całego świata, przy czym istnieje kilka 
kategorii krajów, w stosunku do których stosowa-
ne są inne kryteria. Informacje o  liczbie i rodzaju 
wymaganych instytucji współpracujących zawarte 
są każdorazowo w zaproszeniach do składania 
wniosków (call fi che) i programach szczegółowych 
(work programme). 

Zasada ogólna odnosząca się do minimalnej 
liczby uczestników projektu wymaga, by brały 

NOWY PROGRAM  UNII EUROPEJSKIEJ „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

w nim udział trzy niezależne od siebie podmioty 
z trzech różnych krajów członkowskich lub stowa-
rzyszonych. Jednak w przypadku części projektów 
koordynacyjnych i wspierających oraz niektórych 
działań na rzecz szkolenia naukowców i rozwoju 
ich kariery (program LUDZIE), a także projektów 
fi nansowanych w ramach Europejskiej Rady Ba-
dań (program POMYSŁY) do realizacji projektu 
wystarczy jeden podmiot z kraju członkowskiego 
lub stowarzyszonego.

Informacje o kolejnych konkursach będą prze-
kazywane przez Biuro Programów Międzynarodo-
wych za pośrednictwem ogłoszeń na stronie inter-
netowej, spotkań oraz szkoleń. 

Celem programu „Uczenie się przez całe ży-
cie” (Lifelong Learning) jest rozszerzanie współ-

pracy europejskiej i wymiany w dziedzinie eduka-
cji. Do najważniejszych celów programu należą: 
przyczynianie się do rozwoju Wspólnoty jako spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy. 

W szczególności program „Uczenie się przez 
całe życie” ma wspierać rozwój uczenia się przez 
całe życie i służyć wymianie, współpracy i mo-
bilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń 
w obrębie Wspólnoty, tak by stały się światowym 
wzorcem jakości. Różne formy programu obejmu-
ją dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkola po 
uniwersytety trzeciego wieku.

 W ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie” funkcjonują programy szczegółowe, 
program międzysektorowy i program Jean Monet.

COMENIUS

Edukacja od poziomu 
przedszkola do poziomu 

szkoły średniej 

ERASMUS

Kształcenie 
i szkolenia na poziomie 
szkolnictwa wyższego

LEONARDO
DA VINCI

Kształcenie 
i szkolenie zawodowe 

na poziomach innych niż 
szkolnictwo wyższe

GRUNDVIG

Kształcenie dorosłych

PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY
• Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie
• Promowanie nauki języków obcych
• Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodyki uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla
   potrzeb uczenia się przez całe życie
• Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspierających w ramach programów związanych z tą 
   dziedziną

PROGRM JEAN MONNET
Wsparcie różnego rodzaju działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

Więcej informacji o programie „Uczenie się 
przez całe życie” na stronach internetowych:  

Komisji Europejskiej – http://ec.europa.eu/
education/programmes/llp/index_en.html oraz

Krajowej Agencji Programu – http://www.frse.
org.pl/

Źródło: DU Unii Europejskiej C 313/42, Komi-
sja Europejska.                                                      

mgr Mirosława Rączka 
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Komisja ds. Kontaktów Międzyuczelnianych 
i Współpracy Międzynarodowej Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów AR zorganizowała pierw-
szą edycję konkursu na najlepszą pracę pisemną 
w języku angielskim pt. „Akademia Rolnicza okiem 
studenta”.

Konkurs został objęty honorowym patrona-
tem prof. Krystyny Koziec – prorektor ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej oraz prof. Włodzi-
mierza Sadego – prorektora ds. dydaktycznych 
i studenckich.

Studenci Akademii Rolniczej mieli ponad mie-
siąc czasu na złożenie prac w siedzibie Uczel-
nianej Rady Samorządu Studentów. W konkursie 
wzięło udział 12 osób, w tym jeden słuchacz stu-
diów doktoranckich. Uczestnicy, którzy dostarczyli 
prace w terminie do 20 marca br. walczyli o cenne 
nagrody, którymi były: weekendowa wycieczka do 
Pragi dla dwóch osób ufundowana przez Centrum 
Szkoleń i Turystyki w Krakowie oraz semestralny 
kurs językowy ufundowany przez Szkołę Języków 
Obcych POLIGLOTA.

W pracach jury uczestniczyli: prorektorzy prof. 
K. Koziec i W Sady, zespół lektorów języka an-
gielskiego pod kierownictwem mgr Alicji Grzesi-
kowskiej oraz Elżbieta Kornalska – przewodni-
cząca URSS. Punktowano ogólne wrażenie czy-
tającego, oryginalność ujęcia tematu, spójność 
i konsekwencję w prezentacji tematu, bogactwo 
użytego słownictwa oraz poprawność gramatycz-

AKADEMIA  ROLNICZA 
W  OCZACH  JEJ  STUDENTÓW

ną i idiomatyczną pracy. Ocena prac okazała się 
bardzo trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie 
one przedstawiały wysoki poziom językowy oraz 
ciekawie i bardzo różnorodnie opisywały życie 
studenckie „kwitnące” w Akademii Rolniczej, po-
cząwszy od nauki i realizacji swoich pasji w ko-
łach naukowych, poprzez pracę w organizacjach 
studenckich, pomagających w rozwijaniu talentów 
i wypełnieniu wolnego czasu, na  atrakcjach Klubu 
Akademicki „Arka” skończywszy. 

Owocem obrad było wyłonienie trzech zwy-
cięzców oraz nagrodzenie trzech prac wyróżnie-
niem. Pierwsze miejsce zdobyła studentka III roku 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Joanna Ka-
sprzyk za pracę pt. Fish Academy, drugie miejsce 
otrzymał Marcin Tereszkiewicz z V roku Wydziału 
Rolniczo–Ekonomicznego, a trzecie wywalczy-
ła Agnieszka Gaweł, studentka II roku Wydziału 
Rolniczo–Ekonomicznego. Wyróżnienia otrzy-
mali: Ewelina Dubiel – I rok Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji, Monika Wasilewska – IV 
rok Wydziału Rolniczo–Ekonomiczny oraz Paweł 
Morąg – V rok Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wrę-
czenie dyplomów i nagród laureatom konkursu 
odbyło się 16 kwietnia br. w Sali Senackiej Colle-
gium Godlewskiego AR. 

Aneta Gabryś
Koordynator konkursuJury oceniające prace

Zdobywczyni I nagrody
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Prezentujemy Państwu, w wersji oryginalnej, 
pracę pt. Fish Academy studentki III roku Wy-
działu Hodowli i Biologii Zwierząt, Joanny Ka-
sprzyk, która w konkursie zdobyła I miejsce.

FISH ACADEMY

I remember my fi rst day at the Academy quite 
well. At fi rst I mistook the number of the bus and 
then I got off two bus stops before the right one. 
”Got off on the wrong foot” I thought walking to the 
Department of Ichthyobiology and Fisheries where 
I was to spend the following fi ve years. “What awaits 
me here? What people, what adventures?”

Most of all I was afraid of being two years older 
than my fellow students as well as being unable to 
cope with this difference. And all these weird stories 
told by older students about terrible lecturers and 
subjects “no one can pass”. Imagine, I knew about 
fi sh so little: they have scales, fi ns and tails, they 
swim in the water, supposedly they ”lack voice”, we 

Uczestnicy, organizatorzy i sponsorzy konkursu

serve a jellied carp on Christmas Eve supper in Po-
land and Mac Donald’s fi sh is called Fishmac.

Then I have begun my studies… It’s impossible 
to learn anything about the life of the fi sh without 
knowing their anatomy. We were enthralled with 
lectures of a fantastic professor on the compli-
cated appearance and anatomy of various types 
of fi sh. I learnt so many facts completely new to 
me: fi sh have numerous shapes, not only this one 
of a fi llet on the plate, and they use fi ns not only 
to swim but also to fl y and walk! It turned out that 
water was not the sole habitat fi sh were able to 
live in, all fi sh were able to live in, all fi sh were 
able to hear even if they had no visible ears and 
contrary to an erroneous opinion that they “lack 
voice” there were some species which were able 
to make sounds.

Of all subjects “no one can pass” I hold a warn 
recollection of chemistry and biochemistry, Is it 
possible to dislike practical classes when very 
diffi cult experiments allow you to watch results of 
your work shine in UV light? There I learnt about 
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the structure of various chemicals we sometimes 
use every day, for instance, while cooking.

Lecturers “beyond your reach” turned out to 
be friendly people with immense knowledge they 
shared with us in a very intelligible manner. I still 
remember cordial and absolutely unconstrained 
Christmas wishes we heard from our chemis-
try lecturer. I had studied earlier in another town 
where there was no such practice. The staff of that 
college treated students like a necessary evil.

Hydrobotany was another excellent subject. At 
each class we learnt about  new species of water 
plants so inextricably linked whit the world of fi sh. 
Towards the end of this course lecturers took us 
for two fi eld trips to make us “tangibly” acquainted 
with the world of contemporary water fl ora. After 
we returned, they shook our hands, said “Thank 
you for your presence” and wished us happy sum-
mer holidays. However, the best thing was my term 
paper, which was to be a herbarium. I spent all 
holidays scanning ponds, puddles, mires, creeks 
and other swampy lands in the region where I live 
in search for appropriate specimens for my her-
barium.

The most interesting courses at my Academy 
are all typically faculty – related subjects such as 

fi sh farming, fi shing or hydrozoology. Nobody can 
match professors from my department in telling 
such fascinating stories about the life of ichtiofau-
na. In particular I appreciate their intelligent sense 
of humor that brightens up almost every meeting 
we have. It is worth getting up at seven  in the 
morning to hear a lecture on rivers as living organ-
isms and fi sh  migrations and procreation strate-
gies or learn, for instance, that “predatory fi sh is 
not a Soviet submarine”. But I think that only stu-
dents of fi shing and fi sh farming can appreciate all 
these fl avors.

Now at last I understand what famous Polish 
poet Tadeusz Różewicz wrote once: “..I’m looking 
for a teacher and a master/ who will restore my 
sight, hearing and speech/ who will name things 
and ideas once again/ who will tell the light from 
the darkness.” I found “a teacher and a master” in 
the persons of all lecturers of my Academy. And 
still two more years of studies to come… Maybe 
it’s a naïve thought but each day I’m getting more 
and more convinced. That a goldfi sh making wish-
es come true isn’t only a daydream. Here is a pic-
ture of Agricultural University in Krakow seen in 
the blink of an eye by the third year student of in-
land fi shing and protection of water environment.

POSIEDZENIE SENATU
23 lutego 2007 r.

Senat uczcił chwilą ciszy zmarłych pracowni-
ków Uczelni: prof. dra hab. Stanisława Millber-
ta – emerytowanego pracownika WIŚiG, dr inż. 
Krystynę Gorlach – emerytowanego pracownika 
WR-E, mgr Mariana Armatysa – emerytowanego 
pracownika Studium WF i dra inż. Adama Masty-
ja – pracownika Katedry Inżynierii Rolniczej i In-
formatyki WA.

Rektor wręczył listy gratulacyjne Alicji Michalik 
i Marii Walczyk, które otrzymały tytuł naukowy pro-
fesora nauk rolniczych.

Senat pozytywnie zaopiniował mianowanie: 
– prof. dra hab. Karola Kukuły na stanowisko 

profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki Ma-
tematycznej,

Z PRAC SENATU

– prof. dr hab. Alicji Michalik na stanowisko 
profesora  nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii 
Wodnej,

– prof. dra hab. Stanisława Krzanowskiego na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakła-
dzie Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o:
– przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolni-

ctwa Wyższego,
– nadanie orderów i odznaczeń państwowych 

oraz resortowych pracownikom Uczelni.

Senat zatwierdził:
– prowizorium budżetowe Uczelni na 2007 

rok,
– koszty wydzielone na 2007 rok.
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Senat pozytywnie ocenił działalność Kanclerza 
AR za okres od 1 września 2005 r. do 15 lutego 
2007 r.

Senat pozytywnie zaopiniował strukturę  orga-
nizacyjną  administracji Uczelni. 

Senat wyraził zgodę na:
a) nieodpłatne przekazanie działki ewidencyj-

nej nr 1411/83 o pow. 0,1488 ha położonej w Brze-
sku stanowiącej ulicę Robotniczą,

b) sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 działki 
ewidencyjnej nr 1411/76 o pow. 0,0657 ha, obr. 
Brzesko,

c) sprzedaż działki ewidencyjnejnr 1316 o pow. 
0,3604 ha położonej w Bochni,

d) sprzedaż 11 działek gruntowych położonych 
Mochnaczce Niżnej o łącznej powierzchni 0,9039 
ha opisanych w KW 19394, oraz działki stanowią-
cej drogę o powierzchni 0,0406 ha wpisanej do 
KW 21810,

e) nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
zabudowanych nieruchomości położonych w Kra-
kowie obr. 20 i 21 Bielany o łącznej powierzchni 
32,3829 ha,

f) nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości 
położonych w Krakowie obr. 21 Bielany o łącznej 
powierzchni 3,2048 ha.

POSIEDZENIE SENATU 
30 marca 2007 r.  

Rektor poinformował, że zmarł p. Ireneusz 
Komborski – pracownik KA ARKA. Senat uczcił 
jego pamięć chwilą ciszy.

Pozytywnie zaopiniowano mianowanie prof. dr 
hab. Krystyny Przybylskiej na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego w Katedrze Urządzania Lasu.

Senat na podstawie art. 125 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, przyjął zasady rozwiązy-
wania stosunku pracy z nauczycielami akademicki-
mi, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub nie uzy-
skali w odpowiednim czasie stopnia naukowego.

Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku 
pracy z mgr Różą Zawadzką oraz mgr Andrzejem 
Wiśniewskim – pracownikami Studium Wychowa-
nia Fizycznego.

Senat pozytywnie ocenił działalność rektora 
i zatwierdził sprawozdanie z działalności uczelni za 
okres od 1 września 2005 r. do 30 marca 2007 r.

Senat zatwierdził jednolity tekst Statutu AR.

Zatwierdzono limity przyjęć na studia stacjo-
narne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akade-
micki 2007/2008.

Zatwierdzono zmianę w punkcie 18 założeń do 
planu rzeczowo-fi nansowego na 2007 r. 

Senat zmienił uchwały Senatu Akademii Rol-
niczej:

− nr 38/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. wraz 
z załącznikiem oraz Aneksu nr 1 pkt. 2 w czę-
ści dotyczącej zbycia działek ewidencyjnych nr 
1420/7 i 1420/9,

− nr 58/2006 z dnia 07.07.2006 r. dotyczącej 
zbycia działki Nr 211/6 w Bochni,

− nr 54/2006 z dnia 7.07.2006 r. dotyczącej 
planu zadań inwestycyjnych na lata 2006–2009 
w części dotyczącej budowy budynku dydaktycz-
nego WIŚiG.

Senat wyraził zgodę na sprzedaż działek:
− nr 272/24 i n 272/25 położonych w Ostrowie 

Szlacheckim gmina Bochnia
− położonych w Prusach gmina Kocmyrzów-

Luborzyca.

POSIEDZENIE SENATU 
25 kwietnia 2007 r.  

Rektor poinformował, że zmarli: prof. Józef 
Curzydło – emerytowany pracownik WIŚiG, mgr 
Kazimierz Cieślik – emerytowany pracownik SWF 
i doc. dr hab. Zenon Żiżka – emerytowany pracow-
nik WR-E. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.

Prof. dr hab. Rudolf Michałek przedstawił infor-
mację o działalności Fundacji Akademii Rolniczej 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował mianowanie 
prof. dr hab. Teresy Fortuny na stanowisko pro-
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fesora zwyczajnego w Katedrze Analizy i Oceny 
Jakości Żywności.

Powołano nowe kierunku studiów i specjalno-
ści na rok akademicki 2008/2009:

– kierunek Biologia ze specjalnością Biologia 
stosowana na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

– specjalności Hodowla i użytkowanie koni 
oraz Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt na 
kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Bio-
logii Zwierząt,

– kierunek Towaroznawstwo ze specjalnością 
Towaroznawstwo żywności na Wydziale Techno-
logii Żywności.

Od roku akademickiego 2007/2008 na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska i Geodezji, na kierunku 
Inżynieria Środowiska powołano specjalność Go-
spodarka i inżynieria wodna.

Na tym samym kierunku zmieniono nazwy do-
tychczasowych specjalności: 

– Infrastrukturę techniczną wsi na Infrastruktu-
rę obszarów wiejskich,

– Inżynierię wodną i sanitarną na Inżynierię 
sanitarną.

Senat przyjął nowy regulamin studiów AR 
w Krakowie, który zacznie obowiązywać od 1 paź-
dziernika 2007 r.

Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania pla-
nu rzeczowo-fi nansowego za 2006 r.

Wprowadzono nowe zasady naliczania zysku 
od badań zleconych.

Opracowanie
Małgorzata Przybyło-Micek

KRONIKA

Współpraca środowiska akademickiego 
z władzami samorządowymi miasta, regionu 
oraz województwa w zakresie pozyskiwania 
funduszy europejskich była tematem przewod-
nim Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Kra-
kowa, które odbyło się 2 lutego br. w Dworku 
Akademii Rolniczej w Mydlnikach.

Poruszone w trakcie spotkania tematy doty-
czyły Parku Technologicznego AGH, Politechni-
ki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
technoinkubatorów – informatycznego (KPT) i bio-
technologicznego oraz rozwoju klastrów, czyli  
związków uczelni z fi rmami. Głównymi prioryteta-
mi badawczo-wdrożeniowymi krakowskich uczelni 
będzie w najbliższym czasie m.in. biotechnologia, 
informatyka, jakość i konkurencyjność produktów 
oraz kształcenie i ochrona środowiska.

Kraków ma stać się światowej klasy centrum 
kształcenia młodych ludzi. Przewidywany niż de-
mografi czny obniży za około 7–10 lat ilość kan-
dydatów na studia do blisko 40%. Dlatego też już 
teraz krakowskie uczelnie państwowe i prywatne 
zamierzają podjąć wspólne działania mające na 
celu szeroką promocję „Krakowskiego Ośrodka 
Akademickiego”. 

Wojewoda małopolski Maciej Klima przedsta-
wił zadania rządu na lata 2007–2013 oraz strate-
gię działań w budowie konkurencyjnej gospodarki 
i rozwoju województwa. Chęć budowy „pomostu” 
między nauką a przedsiębiorczością oraz pełnego 
wykorzystania kapitału ludzkiego dzięki realizowa-
nemu Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki – 
wyraził marszałek województwa małopolskiego 
Marek Nawara. Także prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski w swoich planach uwzględnił rozwój 
infrastruktury miejskiej służącej szkolnictwu. Jak 
podkreślił – bezrobocie w Krakowie sięga obecnie 
5,5%, ale nadal brakuje dobrze wykształconych 
absolwentów i temu należy poświęcić szczególną 
uwagę. Tak duży nacisk kładziony na edukację to 
efekt wyzwań, jakie przed krajami członkowskimi 
stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Europa 
ma stać się miejscem atrakcyjnym do lokowania 
inwestycji i podejmowania pracy. Podnoszenie po-
ziomu wykształcenia w Małopolsce oraz wysoka 
jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku 
pracy stanowią wyzwanie dla krakowskiego szkol-
nictwa wyższego, dlatego uczelnie zamierzają 
w tym względzie ze sobą ściśle współpracować.

mgr inż. Izabella Jachimczyk

SPOTKANIE KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA 
W AKADEMII ROLNICZEJ
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14 lutego 2007 r. Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji zorganizował po raz pierwszy Wielką 
Lekcję Inżynierii Środowiska, na którą zaproszono 
uczniów szkół średnich. Cel, jaki przyświecał or-
ganizatorom, to uświadomienie problemów zwią-
zanych z inżynierią środowiska, przedstawienie 
różnic pomiędzy inżynierią środowiska i ochroną 
środowiska po to, aby młodzież decydując się 
studia nie myliła tych pojęć, a także zaprezento-
wanie i rozpowszechnienie tego właśnie kierun-
ku studiów, znajdującego się od dawna w ofercie 
kształcenia Akademii Rolniczej. Podobne kierunki 
proponują także inne krakowskie ośrodki akade-
mickie np. Politechnika Krakowska czy Akademia 
Górniczo-Hutnicza, ta forma reklamy jest więc jak 
najbardziej wskazana. Pomysłodawcą przedsię-

wzięcia był dr hab. Artur Radecki-Pawlik, wzorują-
cy się na Wielkiej Lekcji Geografi i organizowanej 
przez Uniwersytet Łódzki, gdzie był jednym z za-
proszonych prelegentów. 

W lekcji wzięło udział ponad 200 uczniów kra-
kowskich oraz podkrakowskich szkół średnich. 
Zainteresowanie było tak duże, że, aby sprostać 
zapotrzebowaniu i zainteresowaniu szkół, powtó-
rzono spotkania pod koniec lutego i na początku 
marca. Wszystko na to wskazuje, że w przyszłym 
roku znowu będzie można posłuchać interesują-
cych wykładów podczas kolejnych Wielkich Lekcji 
Inżynierii Środowiska.

prof. dr hab. Marek Madeyski
dr hab. Artur Radecki-Pawlik

WIELKA LEKCJA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

DZIEŃ OTWARTY W UCZELNI

Marzec to miesiąc, w którym uczniowie klas 
maturalnych podejmują decyzje, czy kontynuo-
wać własną edukację, a jeśli tak to jakie wybrać 
studia. Aby pomóc młodszym koleżankom i kole-
gom Uczelniana Rada Samorządu Studentów po 
raz kolejny zorganizowała Dzień Otwarty. Odbył 
się on 13 marca 2007 r. w Centrum Kongresowym 
uczelni. Od godziny 10.00 do 13.00 przyszli stu-
denci mieli okazję zapoznać się z ofertą kształcenia 
w Akademii Rolniczej, porozmawiać ze studentami 
i pracownikami poszczególnych wydziałów, uzyskać 
odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania. 

Uroczystość Dnia Otwartego rozpoczął rektor 
prof. Janusz Żmija. Po krótkiej  prezentacji uczel-
ni, zaprosił wszystkich do obejrzenia kilkunasto-
minutowego fi lmu. Prorektor ds. studenckich i dy-
daktycznych prof. Włodzimierz Sady opowiedział 

o formach pomocy materialnej, zakwaterowaniu 
w domach studenckich i innych sprawach socjal-
no-bytowych ważnych dla studiujących. Przed-
stawiciel studentów Michał Szanduła mówił o or-
ganizacjach studenckich działających w uczelni. 
W krótkich przerwach pomiędzy ofi cjalnymi punk-
tami programu zaprezentowały się studenckie gru-
py artystyczne: Studencki Zespół Góralski „Skalni” 
oraz Zespół Taneczny Cheerleaders. 

Dzień Otwarty przebiegł bardzo sprawnie. Nad 
całością spotkania czuwała koordynatorka akcji 
– Jolanta Borecka z V roku Wydziału Agroinżynierii 
oraz prowadzący spotkanie – Mirosław Wojtas stu-
dent V roku Wydziału Rolniczo–Ekonomicznego.

Jolanta Borecka
Mirosław Wojtas
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TARGI PRACY AKADEMII ROLNICZEJ

Staż, praktyka, praca, dzień kariery studenta 
AR – tak w kilku słowach można podsumować od-
bywające się już po raz czwarty pod patronatem 
rektora AR prof. Janusza Żmiji Targi Pracy Akade-
mii Rolniczej w Krakowie.

28 marca br. Biuro Promocji Zawodowej, 
po raz czwarty zorganizowało dla studentów 
i absolwentów uczelni spotkanie „oko w oko” 
z pracodawcami. Tegoroczne targi odbyły się  
w Budynku Jubileuszowym przy Al. Mickiewicza. 
Na trzydziestu stoiskach zaprezentowały się 
fi rmy z różnych branż, najczęściej związanych 
z rolnictwem, ochroną środowiska, przemysłem 

spożywczym itp. oraz organizacje non-profi t, ofe-
rujące zainteresowanym staże i praktyki zawo-
dowe. Poszukujący pracy mogli na miejscu zdo-
być informacje na temat profi lu poszukiwanych 
przez fi rmy kandydatów, wymagań stawianych 
przyszłym pracownikom, warunków rekrutacji 
i późniejszej pracy. Targi okazały się wspaniałym 
polem konfrontacji oczekiwań i możliwości, gwa-
rantując przepływ informacji pomiędzy najbar-
dziej zainteresowanymi stronami, na najkrótszej 
z możliwych dróg. 

mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta

ZOSTAŃ BOSSEM!

W okresie od 2 do 5 kwietnia 2007 r. odbył się 
Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – cykl wykła-
dów i warsztatów organizowanych przez Mało-
polskie Studenckie Forum Business Center Club. 
Prawie półtora tysiąca młodych ludzi studiujących 
w Małopolsce uzyskało możliwość zdobycia prak-
tycznej wiedzy potrzebnej przy zakładaniu włas-
nej fi rmy. Patronat nad festiwalem, współorgani-
zowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu 
Studentów AR, objęli rektor Akademii Rolniczej 
prof. Janusz Żmija, rektor Akademii Górniczo-
Hutniczej prof. Antoni Tajduś, prezydent Krakowa 
prof. Jacek Majchrowski, marszałek województwa 
małopolskiego Marek Nawara oraz wojewoda ma-
łopolski Maciej Klima. Głównym koordynatorem 
małopolskiej edycji festiwalu był student IV roku 
Wydziału Agroinżynierii, Marcin Osman.

Studenckie Forum Business Centre Club (SF 
BCC) jest organizacją zrzeszającą najbardziej 
przedsiębiorczych studentów z całej Polski. Mi-
sją SF BCC jest promocja i nagradzanie postaw 
przedsiębiorczych, co skutecznie jest realizowane 
poprzez liczne inicjatywy, takie jak konkurs Twoja 
Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości, comiesięczne 
Spotkania z Biznesem w Klubie „Pod Jaszczura-
mi”, czy też Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości. Reprezentując interesy przedsiębiorczych 
studentów lobbuje zmiany usuwające bariery, 
które hamują rozwój przedsiębiorczości, zakła-
danie fi rm studenckich i ich płynną aklimatyzację 
w gospodarce wolnorynkowej. Dzięki pracy SF BCC 
w życie weszły takie zmiany jak 10-krotne obniże-
nie udziału nominalnego w spółce z o.o. czy obni-
żenie składek ZUS dla początkujących przedsię-
biorców z 700 zł do niespełna 255 zł.

Projekt Festiwal Przedsiębiorczości BOSS jest 
inicjatywą o zasięgu ogólnopolskim, jednak w każ-
dym regionie kraju realizowaną oddzielnie. Jego ce-
lem jest zmotywowanie studentów do rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej, zaszczepienie 
wiary w możliwość odniesienia sukcesu poprzez 
stworzenie własnej fi rmy oraz zbudowanie mery-
torycznych fundamentów dla rozpoczęcia działal-
ności. Cel ten został zrealizowany poprzez orga-
nizację cyklu bezpłatnych konferencji i warsztatów 
przeprowadzanych przez jednostki pozarządowe 
oraz profesjonalne fi rmy szkoleniowe. Uczestnicy 
festiwalu dowiedzieli się, w jaki sposób wykorzy-
stać w prowadzeniu fi rmy swoje umiejętności, ce-
chy osobowości i wiedzę nabytą podczas studiów, 
a także otrzymali wskazówki, gdzie i jaką pomoc 
mogą otrzymać dla swojego startu w biznesie.

Festiwal zainaugurowali JM Rektor Akademii 
Rolniczej prof. Janusz Żmija, Kanclerz Małopol-
skiej Loży Business Centre Club Marek Piwowar-
czyk, Ryszard Petru (główny ekonomista BPH), 
Marek Skała, oraz Tomasz Chojnacki (prezydent 
JCI Polska). Inauguracja miała miejsce w Cen-
trum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krako-
wie. Przez trzy kolejne dni odbywały się konferen-
cje interakcyjne i warsztaty z profesjonalistami, 
prowadzone na trzech krakowskich uczelniach: 
Akademii Rolniczej, Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

W Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS wzię-
ło udział prawie 1,5 tys. studentów i absolwentów 
uczelni krakowskich. Gościła również grupa studen-
tów z Katowic i Opola. W bazie zarejestrowanych 
uczestników znalazło się prawie 1,9 tys. wpisów. 
W tydzień od uruchomienia internetowych arkuszy 
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rejestracji na większość warsztatów nie było już 
wolnych miejsc. Organizatorzy uruchomili więc do-
datkowe zajęcia (powtórzenia) oraz zwiększyli limi-
ty uczestników. Organizacją Festiwalu zajmowało 
się 25 studentów, tworzących komitet organizacyj-
ny BOSS, zrzeszonych w Małopolskim Studenckim 
Forum Business Centre Club, Uczelnianej Radzie 

Samorządu Studentów Akademii Rolniczej oraz IA-
ESTE AGH Kraków. W opinii uczestników Festiwal 
przeprowadzony został wzorcowo.

Więcej informacji o festiwalu na stronach: 
www.boss.pl,  www.sfbcc.org.pl,  www.sfbcc.2be.pl

Marcin Osman

Warsztat „Grać w drużynie! Pracownik, kapitał niematerialny i niedoceniany” prowadzi Jerzy Kołodziej  – Business 
Potential Discovery

Rafał Ludwikowski – absolwent Akademii Rol-
niczej, pełniący funkcję kierownika Działu Straży 
AR, reprezentował uczelnię podczas zawodów kul-
turystycznych małopolskiej ligi akademickiej, które 
odbyły się  9 grudnia 2006 r. Zajął I miejsce w ka-
tegorii wagowej do 77,5 kg. Kilka miesięcy później, 
15 kwietnia br., podczas drugiego rzutu zawodów 
kulturystycznych znokautował przeciwników, pod-
nosząc 170 kilogramów i uzyskując w swojej kate-
gorii wagowej przewagę 35 kilogramów. 

Rafał Ludwikowski od 2007 roku jest  powo-
łanym przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness 

MISTRZ POLSKI CHRONI NASZĄ UCZELNIĘ

i Trójboju Siłowego do Kadry Narodowej Mężczyzn 
w Trójboju Siłowym i Wyciskaniu Leżąc. Jego du-
żym sukcesem jest zdobycie III miejsca podczas 
Pucharu Polski w Gostyniu, gdzie pobił życiowy 
rekord, podnosząc ciężar 190 kilogramów.

Podczas Mistrzostw Polski, które odbyły się 24 
marca br. w Radomiu, zdobył zasłużone I miejsce. 
W kategorii wagowej do 75 kilogramów, dzięki 
znakomitej technice wyciskania, podniósł ciężar 
182,5 kilogramów.

Życzymy dalszych sukcesów. Czekamy na ko-
lejne rekordy i osiągnięcia.
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Oferty wypoczynku w kontakcie z naturą, 
degustacje regionalnych potraw, występy ze-
społów folklorystycznych, prezentacje prac 
rękodzieła ludowego. Te i wiele innych atrakcji 
przygotowała krakowska Akademia Rolnicza 
we współpracy z Małopolskim Stowarzysze-
niem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w AR, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
oddział w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Sto-
warzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie 
Gospodarstwa Gościnne”, dla wszystkich, 
którzy w dniach 14–15 kwietnia odwiedzili 
X Małopolską Giełdę Agroturystyczną.

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej 
związaną z rolnictwem. Jako forma spędzania 
wakacji i czasu wolnego z roku na rok przyciąga 
coraz większe rzesze turystów. Odpoczynek na 
świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą, z dala 
od zgiełku miasta staje się „produktem” coraz bar-
dziej poszukiwanym. Wypoczynek w gospodar-
stwie agroturystycznym konkuruje z kurortami nad 
morzem, czy w górach. Zmienił się zakres ocze-
kiwań turystów, którzy oprócz miejsca do spania, 
wymagają także dodatkowych udogodnień jak np. 

stałe łącze internetowe, sauna czy siłownia. Ła-
zienka przy pokoju oraz całodzienne wyżywienie 
są już swego rodzaju standardem. Ceny mimo to 
nadal pozostają atrakcyjne. Agroturystykę chwa-
lą sobie mieszkańcy miast, dla których kontakt 
ze zwierzętami gospodarskimi, pieczenie chleba, 
wyrób masła czy śmietany są nie lada atrakcją. 
Z kolei zwolennikom aktywnego odpoczynku daje 
możliwość aktywnego spędzenia czasu, odbywa-
nia eskapad rowerowych, konnych, żeglarskich 
itp. 

AGROTURYSTYKA  WABI

Małopolska Giełda Agroturystyczna na sta-
łe wpisała się w kalendarz imprez artystycznych 
Krakowa. W tym roku odwiedziło ją kilka tysięcy 
osób. Prezentowane były oferty wypoczynku z po-
szczególnych wsi, gmin i powiatów różnych rejo-
nów Polski, a także z rejonu Orawy i Liptowa na 
Słowacji. Peter i Katarzyna Jurky z Vasilova za-
chęcali potencjalnych turystów z Polski pięknymi 
folderami, pysznymi serami i innymi regionalnymi 
smakołykami.

W giełdzie wzięło udział ponad 120 wystaw-
ców. Wszyscy odwiedzający mieli możliwość za-
poznania się z ofertami wypoczynku, bezpośred-
niej rozmowy z gospodarzami, negocjacji ceny 
i warunków pobytu w gospodarstwie agrotury-
stycznym. Bardzo modne stały się gospodarstwa 
ekoturystyczne produkujące żywność ekologicz-
ną, które przyciągają przede wszystkim turystów 
pochodzących z zagranicy, gdzie na szeroką ska-
lę stosowane są środki ochrony roślin, a gleba jest 
skażona.

Giełdzie towarzyszyły występy zespołów folk-
lorystycznych, wystawa rękodzieła ludowego (wy-
roby snycerskie, kwiaty bibułowe, koronki, cerami-
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FUNDACJA  AKADEMII  ROLNICZEJ

Uchwałą Senatu z inicjatywy Rektora Akademii 
Rolniczej w Krakowie powołano Fundację Akade-
mii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Działa ona na podstawie Statutu zatwierdzonego 
aktem notarialnym, sporządzonym w Kancela-
rii Notarialnej w Krakowie w oparciu o przepisy 
prawne zawarte w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach. Siedzibą Fundacji jest miasto Kra-
ków, a terenem jej działania cały obszar Polski, 
z możliwością prowadzenia działalności także 
poza granicami kraju.

Celem Fundacji jest:
– wspieranie inicjatyw podnoszących poziom 

oświaty i agrokultury na wsi,
– udzielanie wsparcia fi nansowego najbied-

niejszym studentom naszej uczelni,
– inicjowanie i wspieranie działań zmierzają-

cych do podnoszenia poziomu rozwoju intelek-
tualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i małych 
ośrodków miejskich.

Cele te będą realizowane poprzez:
– organizowanie i fi nansowanie szkoleń, kur-

sów, sympozjów i wykładów,
– fi nansowanie wydatków związanych z zaku-

pem książek, prasy, pomocy naukowych, progra-
mów komputerowych itp.,

– pomoc fi nansową i rzeczową najbiedniej-
szym studentom,

– fi nansowanie lub dofi nansowywanie stypen-
diów,

– pokrywanie kosztów praktyk krajowych i za-
granicznych.

Środki fi nansowe pozyskiwane będą z różnych 
źródeł. Pierwszą kwotę w wysokości 1000  zł prze-

kazał fundator, czyli rektor przy zatwierdzaniu aktu 
notarialnego.

Inne dofi nansowania pochodzić będą z:
– wpłat od osób fi zycznych i prawnych,
– darowizn, spadków i zapisów
– subwencji prawnych,
– dochodów ze zbiórek publicznych,
– dochodów z majątku Fundacji,
– dochodów z imprez publicznych, itp.
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd 

Fundacji. Rada liczy 5 osób, a jej przewodniczą-
cym z urzędu jest aktualny rektor – prof. Janusz 
Żmija. Kadencja Rady pokrywa się z okresem 
kadencji rektora Akademii. Działalnością Funda-
cji kieruje Zarząd, w trzyosobowym składzie: pre-
zes – prof. Rudolf Michałek, wiceprezes – prof. 
Jerzy Niedziółka, skarbnik – prof. Karol Noga. Za-
rząd powołany jest na czas nieokreślony.

Mając na uwadze pełną realizację przedsta-
wionych powyżej celów, Zarząd Fundacji zwraca 
się z gorącym apelem do całej społeczności na-
szej uczelni o wsparcie fi nansowe i zasilenie na-
szego funduszu. Będzie nam łatwiej zwrócić się 
z prośbą o datki fi nansowe dla Fundacji do osób 
fi zycznych i prawnych spoza uczelni, jeśli wykaże-
my hojność własnych pracowników. Licząc na po-
zytywną reakcję i pełne zrozumienie szlachetnych 
zamierzeń, podajemy nr konta:

42 8591 0007 0020 0055 0882 0001
Za wszelkie wpłaty, z góry serdecznie dziękujemy

 Za Zarząd
 prof. dr hab. Rudolf Michałek

ka), konkursy z nagrodami i kiermasz ogrodniczy. 
Wszyscy smakosze regionalnych potraw mogli 
skosztować tradycyjnych specjałów z różnych re-
gionów Polski, m.in. kwaśnicy, bryndzy, oscypka, 
czy placka po zbójnicku, czym kusili właściciele 
kwater.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej zaob-
serwowaliśmy rozwój agroturystyki – jak twierdzi 

komisarz wystawy, dr Stanisław Legutko. Miesz-
kańcy Europy zaczęli dostrzegać piękno polskich 
krajobrazów, folkloru i tradycji. 

Miejmy nadzieję, że tendencja ta utrzyma się, 
a zainteresowanie agroturystyką w kolejnych la-
tach wzrośnie.

mgr inż. Izabella Jachimczyk
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ZAPOWIEDZI

ŚWIĘTO OGRODÓW 2007

W ramach organizowanego pod patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Święta 
Ogrodów Akademia Rolnicza w Krakowie zapra-
sza w środę 30 maja br na Wydział Ogrodniczy. 
Odbędą się tam następujące prelekcje:

10.00–10.30 Ozdobne trawy w ogrodzie – 
dr Anna Kapczyńska

10.30–11.00 Królowa kwiatów róża – dr Zofi a 
Włodarczyk

11.00–11.30 Formy ozdobne drzew owoco-
wych – dr Monika Bieniasz

11.30–12.00 Mało znane rośliny sadownicze 
– prof. dr hab. Włodzimierz Lech

13.00–13.30 Rośliny ozdobne w tradycji 
i kulturze różnych narodów – prof. dr hab. Anna 
Bach

13.30–14.00 Zdrowie w warzywach – dr Ag-
nieszka Sękara

14.00–14.30 Mało znane warzywa – dr Aneta 
Grabowska

14.30–15.00 Ozdobne miniaturowe drzewa 
i krzewy do ogrodów – dr hab. Piotr Muras

W tym dniu będzie można zobaczyć:
– 11.00–13.00 w Katedrze Roślin Ozdobnych 

pokaz Pielęgnacja kosaćców w ogrodzie – mgr 
Magdalena Kulig,

– kolekcję ozdobnych roślin ogrodowych: jed-
norocznych, dwuletnich, bylin, ziół – dr Bożena 
Pawłowska, dr Anna Kapczyńska i studenci Kate-
dry Roślin Ozdobnych,

– kolekcję żywopłotów i drzewiastych roślin 
miniaturowych – dr hab. Piotr Muras, dr Zofi a Ma-
linowska, Małgorzata Frazik-Adamczyk i studenci 
Katedry Roślin Ozdobnych,

– kolekcję roślin biblijnych – dr Zofi a Włodar-
czyk i studenci Katedry Roślin Ozdobnych

– kolekcji roślin doniczkowych do dekoracji 
wnętrz – dr Zbigniew Koziara, mgr Krzysztof No-
wak, studenci Katedry Roślin Ozdobnych

Zapraszamy również do zwiedzania sadu do-
świadczalnego Katedry Sadownictwa AR w Garlicy 
Murowanej pod hasłem „Owocowy raj w Garlicy”. 

Podobnie jak w latach poprzednich uczelnia skorzystała z możliwości reklamy oferty edukacyjnej pod-
czas licznych targów edukacyjnych. W tym roku obecni byliśmy na targach: w Warszawie, Krakowie, 
Rzeszowie, Bielsku Białej, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Brzesku, Myślenicach, Wadowicach i w Nowym 
Targu.
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