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DOKTORAT HONORIS CAUSA
PROF. DR HAB. WOJCIECHA ZIĘTARY
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Wojciechowi Ziętarze z SGGW odbyła się 7 grudnia
w Centrum Kongresowym AR.

LAUDACJA
WYGŁOSZONA PRZEZ PROF. DR HAB. JANUSZA ŻMIJĘ
Wysoki Senacie,
Wysoka Rado Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego,
Dostojny Profesorze wraz z Małżonką,
Szanowni Goście!
Mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu
sylwetkę i osiągnięcia Profesora Wojciecha Ziętary, którego Senat Akademii Rolniczej 29 czerwca
2007 r. przyjął w poczet najznamienitszych doktorów naszej Akademii, nadając Mu godność doktora honoris causa. Większość z nas tu obecnych
doskonale zna działalność naukową, dydaktyczną
i organizatorską Pana Profesora, ale pozwolę sobie w skrócie przypomnieć niektóre aspekty Jego
dorobku.
Profesor Wojciech Ziętara urodził się 9 lutego 1940 r. w Turzynie (woj. kujawsko-pomorskie).
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1953 r. rozpoczął pracę w gospodarstwie rolnym rodziców.
Dalszą naukę kontynuował w Bydgoszczy, gdzie
w 1963 r. ukończył Technikum Rolnicze. W latach
1963-1968 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów wykazał się talentem, wiedzą i predyspozycjami do
pracy naukowo-badawczej. Był aktywnym członkiem studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów
Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, gdzie w latach 1967-1968 pełnił funkcję prezesa. W 1968 r.
na Ogólnopolskim Sympozjum Wyższych Szkół
Rolniczych w Lublinie wygłosił, przygotowany na
podstawie własnych badań referat pt. Sytuacja
ekonomiczna młodych rolników, za który otrzymał
I nagrodę.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów, odbył
asystenckie studia przygotowawcze w Katedrze
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Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych
SGGW, a następnie roczny staż produkcyjny
w Stadninie Koni w Racocie. W latach 1970-1972
pracował w Kombinacie Łąkarskim Wizna na stanowisku starszego agronoma, prowadząc równocześnie badania w zakresie mechanizacji, koordynowane przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
W 1972 r. rozpoczął pracę w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW
w Warszawie. Cztery lata później uzyskał stopień
naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.
W latach 1978-1979 przebywał na Uniwersytecie w Bonn i Hohenheim, gdzie jako stypendysta
Fundacji Alexandra von Humboldta odbył 15-miesięczny staż naukowy pod kierunkiem prof. Günthera Steffena i Erwina Reischa. W 1991 r. ponownie, w ramach stypendium tej samej fundacji odbył
5-miesięczny staż na Uniwersytecie w Bonn.
W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie
ekonomii, a w 1992 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Cztery lata później uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych,
natomiast w 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Działalność naukowa
prof. dr hab. Wojciecha Ziętary
Prof. Wojciech Ziętara jest uznanym, światowej sławy, wybitnym uczonym w dziedzinie ekonomiki i organizacji rolnictwa. Cechuje Go autentyczna pasja badawcza. Łączny dorobek prof.
Ziętary zawarty jest w 373 pracach, które obej-
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mują: 161 oryginalnych publikacji naukowych,
122. publikacje popularno-naukowe, 25 podręczników i skryptów (w tym 17 pozycji samodzielnych) oraz 65 prac projektowych i ekspertyz. W językach obcych (niemieckim, angielskim
i rosyjskim) opublikował 23 prace. Dotyczą one
problematyki metodologii badań i poznania zjawisk
ekonomiczno-rolniczych oraz wdrażania postępu
techniczno-organizacyjnego do gospodarstw rolnych. Prace te w literaturze światowej są szeroko
cytowane. Profesor Wojciech Ziętara jest kontynuatorem dzieła Manteuffela, Kierula i Manieckiego
w badaniu ekonomiki i organizacji gospodarstw
rolniczych.
W Jego pracach o charakterze metodologicznym można wyróżnić następujące kierunki:
1. Opracowanie metodyki mierzenia ekonomicznej i społecznej wydajności pracy;
2. Adoptowanie do warunków polskiego rolnictwa metod optymalizacyjnych (programowanie
liniowe i liniowo-dynamiczne) oraz symulacyjnych typu Monte-Carlo dla potrzeb organizacji
gospodarstw;
3. Zweryfikowanie kryteriów wyodrębnienia kosztów stałych i zmiennych oraz przydatności tych
kosztów w rachunku ekonomicznym gospodarstwa rolniczego.
4. Opracowanie metodyki określania optymalnego użytkowania środków trwałych na przykładzie krów mlecznych.
Prace o charakterze poznawczym dotyczą następujących dziedzin:
1. Specjalizacji gospodarstw rolniczych;
2. Technologicznych procesów produkcji roślinnej;
3. Ekologicznych problemów produkcji roślinnej;
4. Zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi;
5. Przekształceń własnościowych w rolnictwie
oraz nowych form organizacyjnych i prawnych
przedsiębiorstw rolniczych;
6. Zagadnień integracji z Unią Europejską i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw rolniczych.

i w 19. przewodach doktorskich, z których jeden
przeprowadzono na Uniwersytecie w Bonn. Wykonał również 150 recenzji wydawniczych artykułów
i prac przeznaczonych do publikacji.
Podkreślić należy Jego współpracę ze studentami w ramach pozaprogramowego ruchu naukowego. W latach 1972-1990 był opiekunem Koła
Naukowego Ekonomistów studentów Wydziału
Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Koło w tym
okresie należało do wyróżniających się aktywnością w skali kraju. Prof. Wojciech Ziętara był także
promotorem w dwóch przewodach o nadanie tytułu
doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesorom z uniwersytetów niemieckich.
Jest znakomitym wychowawcą, który pomimo
licznych obowiązków zawsze znajduje czas na
pracę z młodzieżą. Cechuje Go życzliwość, gotowością niesienia pomocy ludziom, otwartość na
kontakty z nimi.
Szczególne miejsce w działalności dydaktyczno-wychowawczej Profesora oraz w kształceniu młodej kadry naukowej zajmuje współpraca
z Akademią Rolniczą w Krakowie. Widocznym
efektem tej współpracy są wzajemne, bardzo
dobre kontakty naukowe, konsultacje z kadrą
naukową, szkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych z obszarów wiejskich Małopolski
oraz uczestnictwo wielu młodych pracowników
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii
Rolniczej w prowadzonych przez Profesora seminariach doktorskich. Jego publikacje naukowe,
podręczniki i skrypty są szeroko wykorzystywane
w procesie dydaktycznym, realizowanym na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym AR. Studenci
i doktoranci naszej Akademii w swoich badaniach
często korzystają z dorobku naukowego Profesora. Ważnym przejawem współpracy z Akademią
Rolniczą w Krakowie jest uczestnictwo pracowników w licznych konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji
Gospodarstw Rolniczych SGGW oraz publikowanie referatów w materiałach konferencyjnych.

Dorobek organizacyjny
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
Prof. Wojciech Ziętara jest cenionym nauczycielem akademickim. Swoją wiedzę i doświadczenie
przekazuje poprzez różne formy zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
i podyplomowych. Jest opiekunem prawie 200 prac
magisterskich, 90. prac dyplomowych, promotorem w 17. zakończonych przewodach doktorskich,
recenzentem w 9. przewodach habilitacyjnych

Również działalność organizacyjna prof. Ziętary i jego współpraca z praktyką gospodarczą
jest wszechstronna. Prof. Ziętara od 1997 r. kieruje Katedrą Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw
Rolniczych SGGW w Warszawie. Pełnił funkcję
przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów
w dwóch kadencjach oraz przewodniczącego Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW.
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Jest członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 2000 r. jest członkiem Kolegium
Redakcyjnego Zagadnień Ekonomiki Rolnej. Od
wielu lat jest aktywnym członkiem Towarzystwa
Naukowego Organizacji i Kierowania (TNOiK)
oraz innych stowarzyszeń naukowych.
W latach 1993-2004 był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
przy Prezydencie RP. W okresie 2000-2001 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu.
W latach 80-tych trzykrotnie kierował tematami badawczymi, wchodzącymi w skład resortowych problemów badawczych. Od 1991 r. kierował
15. grantami, w tym 10. promotorskimi, z których
wszystkie zostały zakończone. Kierował także
grantem finansowanym przez Komitet Integracji
Europejskiej FIESTA.
Jego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne znalazły potwierdzenie w uhonorowaniu

odznaczeniami: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz kilkakrotnie nagrodami rektora SGGW. Z tytułu pracy w Towarzystwie Naukowym Organizacji
i Kierowania został odznaczony Srebrną i Złotą
Honorową Odznaką TNOiK oraz Srebrną Odznaką
(Syrenką) za zasługi dla Warszawy.
Przedstawiony dorobek i osiągnięcia Profesora Wojciech Ziętara umacniają w przekonaniu, że
w pełni zasługuje On na zaszczytny tytuł doktora
honoris causa i uznanie za wybitne osiągnięcia
w rozwoju współczesnej ekonomiki i agrobiznesu,
ponadprzeciętną rolę w wykształceniu licznej kadry
naukowej, upowszechnianie osiągnięć polskiej nauki w świecie oraz za wieloletnią współpracę i zasługi dla Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i dla
samej Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od siebie pragnę powiedzieć, iż jest mi niezmiernie miło, w takich okolicznościach, pełnić
z woli Senatu Akademii Rolniczej w Krakowie obowiązki promotora w przewodzie doktorskim honoris
causa.

WYSTĄPIENIE
PROF. DR. HAB. WOJCIECHA ZIĘTARY DR H.C. AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
Magnificencjo Panie Rektorze,
Wysoki Senacie, Panie i Panowie!
W chwili tak dla mnie wyjątkowej, stojąc przed
Państwem w jednej z najstarszych uczelni rolniczych w Polsce – Akademii Rolniczej w Krakowie,
która swój początek wiąże z Uniwersytetem Jagiellońskim, chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność i podziękować Jego Magnificencji i Wysokiemu Senatowi za obdarzenie mnie najwyższą
godnością akademicką, tytułem doktora honoris
causa.
Jest to niezwykle ważne dla mnie, osobiste wyróżnienie, które jednocześnie odnoszę do mojego
macierzystego Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego
i mojej uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Jest ono ukoronowaniem wieloletnich związków SGGW z Wydziałem
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w okresie powojennym z Wydziałem Rolniczym
i Rolniczo-Ekonomicznym Akademii Rolniczej
w Krakowie.
Współtwórcą obecnego Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego był absolwent Wydziału Rolniczego
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stefan Mosz-
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czeński. W 1909 r. zorganizował On Zakład Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich, na Wydziale Rolniczym przy Towarzystwie Kursów Naukowych,
który przekształcił się w dzisiejszą Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW.
Ideą prof. Stefana Moszczeńskiego było utworzenie w okresie międzywojennym Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Idea ta została zrealizowana
dopiero w 1953 r. w zupełnie innych warunkach.
Związki katedry, którą mam zaszczyt kierować
z Wydziałem Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, a obecnie Rolniczo-Ekonomicznym w całym
okresie powojennym były bardzo silne, szczególnie
z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, kierowaną przez tak wybitnych profesorów, jak Józef Kubica, Józef Martyna, Eugeniusz Otoliński i Wiesław
Musiał. Szczególnie silne związki łączą naszą katedrę z Katedrą Agrobiznesu, kierowaną przez prof.
dr hab. Janusza Żmiję, rektora Akademii Rolniczej.
Bez tej współpracy nie byłoby zapewne dzisiejszej
uroczystości. Zatem z tego miejsca kieruję słowa
głębokiej wdzięczności i podziękowania mojemu
promotorowi i przyjacielowi Jego Magnificencji profesorowi Januszowi Żmiji, Radzie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, a w szczególności Wysokiemu Senatowi Akademii Rolniczej w Krakowie.
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Serdecznie dziękuję szanownym recenzentom
w moim przewodzie, prof. dr hab. Markowi Kłodzińskiemu, dyrektorowi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i prof. dr h.c. Stanisławowi Urbanowi
z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za trud
przygotowania recenzji, które były podstawą decyzji Wysokiego Senatu o wyróżnieniu mnie tytułem
doktora honoris causa.
Jednocześnie chciałbym złożyć hołd moim
wychowawcom, nieżyjącemu prof. Ryszardowi
Manteufflowi, mojemu mentorowi, pod którego kierownictwem stawiałem pierwsze kroki naukowe.
Dziękuję serdecznie mojemu promotorowi w przewodzie doktorskim profesorowi Florianowi Manieckiemu, którego dobre rady i wskazówki doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Dziękuję
władzom dziekańskim, Radzie Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW i kierownictwu mojej
uczelni za klimat i stworzenie przyjaznej atmosfery
do rozwoju naukowego.
Szczególną wdzięczność jestem winien moim
opiekunom naukowym w czasie stażu naukowego na uniwersytetach niemieckich, w ramach Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, prof.
dr. h.c. multi Erwinowi Reischowi z Uniwersytetu
Hohenheim i prof. dr. h.c. Güntherowi Steffenowi
z Uniwersytetu w Bonn. Ich wiedza, warsztat naukowy i doświadczenie umożliwiły mi szersze korzystanie z dorobku nauki światowej.
Osobne wyrazy podziękowania i wdzięczności
kieruję do moich przyjaciół i współpracowników
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw
Rolniczych za odpowiedzialność i aktywność naukową, dzięki czemu moja praca na stanowisku
kierownika katedry jest źródłem satysfakcji, a nie
stresu.
Dziękuję całemu dostojnemu audytorium tak
licznie zgromadzonemu, zarówno z Akademii Rolniczej w Krakowie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jak i przyjaciołom z Akademii
Rolniczych w Szczecinie, Poznaniu, Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uczestnictwo
Państwa w tym wyjątkowym dla mnie dniu traktuję
jako wyraz sympatii i uznania dla mojej skromnej
osoby.
To, że dzisiaj tutaj stoję przed Państwem, zawdzięczam w równym stopniu mojej nieżyjącej już
Mamie, która rozbudzała we mnie potrzebę uczenia się i mojej żonie Elżbiecie, która skutecznie
wspomagała mnie na niełatwej drodze pracy naukowej biorąc na siebie obowiązek prowadzenia
domu i organizacji życia rodzinnego.

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Panie i Panowie!
Stojąc przed decyzją o wyborze tematu mojego wystąpienia, wziąłem pod uwagę, tendencje,
jakie występują w rolnictwie, w tym także polskim.
Znajdują one odzwierciedlenie w malejącym udziale rolnictwa w Produkcie Krajowym Brutto (PKB)
i spadku liczby zatrudnionych w tym dziale. Rolnictwo przestaje być także głównym źródłem dochodów rolników. Zmiany zachodzące w rolnictwie
nie pozostają bez wpływu na wyższe szkolnictwo
rolnicze. Na uczelniach rolniczych powstają nowe
kierunki studiów, takie jak ekonomia, zarządzanie,
socjologia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja itp. Powstaje pytanie, czy te tendencje oznaczają również spadek znaczenia rolnictwa, także
w kształceniu?
Biorąc to pod uwagę zdecydowałem, że w moim wystąpieniu spróbuję odnieść się do miejsca
i roli polskiego rolnictwa w rozwiniętej gospodarce.
Cofając się w przeszłość przynajmniej o kilka
stuleci, stwierdzić trzeba, że po okresie zbieractwa
i łowiectwa rolnictwo stało się podstawą bytu narodów i źródłem ich bogactwa. Według kameralistów,
którzy oprócz innych nauk rozwijali także wiedzę
rolniczą od początku XVIII wieku, rolnictwo było
uważane za najważniejszy dział gospodarki narodowej i główne źródło dochodów państwa.
Kolejnym kierunkiem w nauce był fizjokratyzm.
Według przedstawicieli tego kierunku rolnictwo
było jedynym działem produkcyjnym. Z polskich
uczonych do fizjokratów zaliczał się patron Akademii Rolniczej w Krakowie Hugo Kołłątaj. Pod wpływem tego nurtu znajdował się także ksiądz Krzysztof Kluk, autor pierwszego podręcznika rolnictwa
pt.: O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach
i roślinach gospodarskich, napisanego na zlecenie
Komisji Edukacji Narodowej.
Od tamtych czasów wiele się zmieniło. Przemysł, którego burzliwy rozwój datuje się od połowy
XIX wieku, a następnie rozwój usług i postęp techniczny spowodowały stopniowy spadek znaczenia
rolnictwa, jako źródła dochodów społeczeństwa
i państwa. Obecnie podstawowym sposobem pomiaru miejsca i roli rolnictwa jest jego udział w Produkcie Krajowym Brutto i udział zatrudnionych
w rolnictwie w ogólnej liczbie zatrudnionych. W naszym kraju w okresie powojennym w 1950 r. udział
rolnictwa w PKB wynosił ok. 30%, a udział zatrudnionych w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących
50%. Wskaźniki te były typowe dla kraju rolniczego. W tym okresie teza kameralistów zakładająca,
że rolnictwo jest głównym źródłem dochodów była
jeszcze aktualna.

www.ar.krakow.pl

7

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Uprzemysłowienie następujące w okresie powojennym, a także rozwój innych działów, w tym
handlu i usług doprowadził do spadku udziału
rolnictwa w PKB do 4,1% i udziału zatrudnionych
w rolnictwie do 16,2% w 2005 r. W krajach wysoko
rozwiniętych takich jak USA udział rolnictwa w PKB
i udział zatrudnionych w rolnictwie wynosi poniżej
1%, a w 15. krajach Unii Europejskiej od 1 do 3%
z udziałem zatrudnionych w rolnictwie w ogólnej
liczbie zatrudnionych w przedziale 2-5%.
Powstaje pytanie, czy te wskaźniki rzeczywiście świadczą o spadku znaczenia rolnictwa?
Moim zdaniem nie. Rolnictwo zajmuje w dalszym
ciągu trwałe miejsce, pozostając pierwszym i niezastąpionym ogniwem gospodarki żywnościowej,
a także źródłem surowców dla przemysłu przetwórczego, którego udział w tworzeniu PKB jest
wyższy niż rolnictwa. Wskazuje to natomiast na
zmiany funkcji rolnictwa, przynajmniej w krajach
rozwiniętych. W Europie Zachodniej do lat 70-tych
ubiegłego wieku głównym zadaniem rolnictwa było
wytwarzanie surowców żywnościowych. Jednakże
wzrost intensywności produkcji, postęp techniczny i biologiczny doprowadziły w krótkim czasie do
powstania nadwyżek żywnościowych w Europie.
Funkcje produkcji żywności, zatrudnienia i źródła
dochodów ludności rolniczej powoli zatracają charakter funkcji podstawowych.
Dzisiaj od rolnictwa oczekuje się nie tylko produktów żywnościowych, lecz również surowców
dla innych dziedzin, w tym także energetycznych.
Od rolników oczekuje się natomiast ochrony środowiska przyrodniczego, w tym także krajobrazu i klimatu oraz zachowania tradycji i kultury wiejskiej.
Realizacja wymienionych funkcji rolnictwa
w sposób nierozerwalny łączy się z gospodarowaniem przestrzenią. Obecnie ponad 90% powierzchni
naszego kraju to tereny wiejskie, na których mieszka około 38% ludności, a ponad 60% powierzchni
terenów wiejskich to tereny rolnicze. Jednocześnie
tereny wiejskie coraz częściej stają się miejscem
zamieszkania ludności nierolniczej z miast, bowiem rozwój komunikacji powoduje, że odległość
przestaje być czynnikiem ograniczającym.
Ochrona i kształtowanie krajobrazu polega na
określonej planem organizacji przestrzeni wiejskiej,
a w tym powierzchni i zabudowy gospodarstw.
Zadrzewienia śródpolne, które w Wielkopolsce
wprowadził w swoich majątkach gen. Dezydery
Chłapowski z Turwi służą nie tylko ochronie gleb
przed erozją wietrzną i wodną, ale tworzą również
charakterystyczny składnik krajobrazu. Podobnie
organizacja i kształtowanie rozłogu gospodarstw
nie wiążą się wyłącznie ze strukturą produkcji, ale
postrzegane są jako czynnik kształtujący krajobraz
i zróżnicowanie biologiczne.
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Istotną rolę odgrywa rolnictwo w zakresie
ochrony środowiska przyrodniczego. Rolnicy
z oporami przyjmują do wiadomości smutną rzeczywistość, że ich działalność może niekorzystnie
wpływać na środowisko. Niewłaściwe składowanie
i stosowanie nawozów mineralnych, organicznych
i pestycydów powoduje skażenie wód powierzchniowych i gruntowych. Wiele zabiegów agrotechnicznych niekorzystnie oddziaływuje na środowisko
przyrodnicze. Te niekorzystne działania są na ogół
nieuświadamiane, między innymi ze względu na to,
że szkodliwe oddziaływanie niektórych zabiegów
agrotechnicznych ma charakter powierzchniowy,
a nie punktowy i jest trudniej zauważalne.
Rolnictwo ma również swój udział w procesie
zmian klimatycznych, głównie przez nadmierną
emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Doskonalenie organizacji gospodarstw i technologii
wytwarzania zmniejszających skalę tych zagrożeń jest wymogiem chwili. Jednocześnie rolnictwo
może odegrać istotną rolę w absorpcji niektórych
szkodliwych oddziaływań na środowisko pochodzących spoza sektora produkcji rolniczej.
Rolnictwo dostarcza surowców dla wielu gałęzi
przemysłu przetwórczego, nieżywnościowego np.
włókienniczego i farmaceutycznego, a współcześnie staje się też jednym z producentów energii.
W dobie kurczenia się nieodnawialnych zasobów
ropy naftowej i gazu ziemnego coraz większego
znaczenia nabiera wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii. Rolnictwo może dostarczać
biomasy na cele energetyczne, a z wielu roślin, na
przykład rzepaku czy kukurydzy na coraz większą
skalę produkowane są paliwa płynne. W ostatnim
roku wystąpiła nawet konkurencja między produkcją surowców rolniczych na cele żywnościowe
i energetyczne. Do tej konkurencji o powierzchnię
włączyły się również elektrownie wiatrowe, wymagające przestrzeni i lokalizowane często na terenach użytkowanych rolniczo.
Realizacja wymienionych funkcji rolnictwa,
łącznie z podstawowym ciągle zadaniem produkcji
artykułów żywnościowych odbywa się w gospodarstwach rolniczych. Są one miejscem zatrudnienia
i źródłem dochodów dla znacznej części ludności
wiejskiej, stanowiąc zarazem o społecznej roli rolnictwa i gospodarstw rolniczych w systemie społeczno-gospodarczym kraju.
Powstaje pytanie, czy aktualnie funkcjonujące gospodarstwa rolnicze są zdolne do realizacji
wymienionych funkcji. Aby odpowiedzieć na tak
sformułowane pytanie należy odnieść się do procesów jakie zachodzą w rolnictwie, które są wywołane zmianami zachodzącymi w otoczeniu rolnictwa, w gospodarce narodowej. Wynikają one
zarówno z postępu technicznego, zmian w polityce
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rolnej, a także z coraz większej otwartości polskiej
gospodarki na rynki międzynarodowe skutkującej
wzrostem konkurencji również na rynkach rolnych.
Skutkami tych zmian bezpośrednio przekładającymi się na sytuację finansową gospodarstw, są między innymi:
■ wzrost dochodów z pracy zatrudnionych w działach pozarolniczych, co prowadzi również do
wzrostu kosztów pracy w rolnictwie,
■ wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa,
■ stagnacja lub spadek cen produktów rolnych.
Może to prowadzić do spadku jednostkowej
opłacalności produktów rolnych i obniżenia dochodów rolniczych. Skutecznie przeciwdziałać tym
tendencjom mogą jedynie ci rolnicy, którzy potrafią
podnieść efektywność gospodarowania, zarówno
poprzez doskonalenie technologii wytwarzania,
jak i zwiększenie powierzchni gospodarstw, umożliwiające osiągnięcie korzyści z tytułu ekonomii
skali. Te procesy dokonują się w Polsce bardzo
wyraźnie, a jednym z efektów jest zjawisko silnego zróżnicowania powierzchni i organizacji gospodarstw. Następuje wzrost udziału gospodarstw
najmniejszych o powierzchni do 5 ha UR przy jednoczesnym wzroście udziału gospodarstw większych o powierzchni ponad 15 ha.
Gospodarstwa najmniejsze prowadzone są na
ogół w sposób ekstensywny i nie mają w ogóle, lub
mają bardzo ograniczony kontakt z rynkiem, produkując głównie na własne potrzeby. Produkcja rolnicza w tych gospodarstwach, mimo niskiego, przeciętnie poziomu nakładów tylko w ograniczonym
stopniu spełnia współczesne wymogi przyjazności
dla środowiska przyrodniczego. Gospodarstwa te
nie spełniają również funkcji dochodowej, bo nie
mogą zapewnić rolnikom dochodów umożliwiających utrzymanie rodziny. Sektor małych, samozaopatrzeniowych lub niskotowarowych gospodarstw
w znacznej części nabiera tym samym socjalnego
charakteru, stanowiąc na obecnym etapie rozwoju kraju ważny z makroekonomicznej perspektywy
społeczny bufor.
Gospodarstwa drugiej grupy, o charakterze towarowym są prowadzone najczęściej na wysokim
poziomie intensywności produkcji, a działalność
rolnicza stanowi w nich główne źródło dochodów
rolników. Można przyjąć tezę, że gospodarstwa
z tej grupy są lepiej przygotowane do pełnienia
gospodarczych i środowiskowych funkcji przypisywanych rolnictwu. Wiele z tych gospodarstw to
już dziś nowoczesne warsztaty pracy, dysponujące potencjałem rozwojowym i prowadzone przez
dobrze wykształconych rolników, świadomych
wyzwań i ograniczeń współczesnej gospodarki.
Ciągle jednak ten sub-sektor polskiego rolnictwa

wymaga przekształceń, prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału tych gospodarstw poprzez dostosowanie ich do wymogów rynku i polityki środowiskowej.
Wszystko to prowadzi do konkluzji, że skuteczne wypełnianie funkcji rolnictwa przez ogół gospodarstw rolnych wymaga racjonalizacji i technologicznego doskonalenia. W długiej perspektywie
konieczne wydają się być radykalne przekształcenia struktury obszarowej gospodarstw w Polsce
umożliwiające odpowiednią organizację przestrzeni produkcyjnej, a jednocześnie prowadzące do
czytelnego zdefiniowania podsektorów w polskim
rolnictwie: gospodarczego, podlegającego polityce rolnej oraz socjalnego, podlegającego polityce
społecznej. Z punktu widzenia kształtowania poziomu dochodów ludności rolniczej istotne znaczenie
będzie odgrywać możliwość dywersyfikacji źródeł
dochodu.
Uogólniając, za zasadne należy przyjąć twierdzenie, że w rozwiniętej gospodarce rynkowej rolnictwo zajmuje i zajmować będzie trwałe miejsce
i jego rola będzie znacząca, mimo zmniejszania się
udziału w PKB i udziału w zatrudnieniu. Wynika to
między innymi z tego, że poszerzany jest istotnie
zakres funkcji sektora rolnictwa. Szczególna rola
rolnictwa dotyczyć będzie gospodarowania przestrzenią na terenach wiejskich i ogólnie, świadczenia usług na rzecz potrzeb publicznych. Społeczeństwo coraz bardziej odczuwające potrzeby
kształtowania pięknego krajobrazu, czystego
i przyjaznego środowiska oraz bioróżnorodności
gotowe jest w coraz większym stopniu pokrywać
koszty tzw. usług ekologicznych świadczonych
przez rolników.
Należy też oczekiwać, że mimo kontrowersji związanych z konkurencją o ziemię rolnictwo
zwiększać będzie swój udział w produkcji energii.
Ważne będzie również wypełnianie pozagospodarczych funkcji rolnictwa w obszarze kulturowym.
Można zatem stwierdzić, że rolnictwo przyszłości to rolnictwo wielofunkcyjne, uczestniczące
w procesie trwałego i zróżnicowanego rozwoju obszarów wiejskich. Udział w tym procesie wymagać
będzie znaczących przemian w sektorze rolnictwa
i w organizacji gospodarstw rolniczych. Musi to być
przedmiotem zbiorowego wysiłku nie tylko rolników. Niewątpliwie wielką rolę we właściwym ukierunkowaniu niezbędnych przekształceń w rolnictwie powinna odegrać nauka i edukacja rolnicza,
w tym szkolnictwo wyższe.
Uznając, że rolnictwo pozostaje znaczącym
komponentem gospodarki narodowej, można wyprowadzić tezę, że ważnym elementem w systemie
edukacji narodowej powinno pozostać szkolnictwo
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rolnicze. Do nas należy odpowiednie dostosowanie
programów i treści nauczania, również problematyki badań naukowych, tak jak zadaniem rolników

będzie dostosowanie ich warsztatów pracy do wypełniania zróżnicowanych funkcji rolnictwa przyszłości.

DNI JANA PAWŁA II
Warsztaty naukowe
Być dobrym jak chleb – chleb w życiu człowieka
Z głębokiej potrzeby serc, a także z poczucia
ciążącego na nas obowiązku kontynuacji nauczania Papieża Rodaka, Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Krakowa zainicjowało cykl corocznych
spotkań naukowo-kulturalnych. W dniach 5-9 listopada 2007 r. odbyły się drugie Dni Jana Pawła II,
których tematem wiodącym było Dobro. Akademia
Rolnicza w Krakowie zorganizowała na tę okoliczność warsztaty naukowe zatytułowane Być dobrym
jak chleb – chleb w życiu człowieka. Odbyły się one
6 listopada w Centrum Kongresowym AR. Mottem
tegorocznych Dni JP II stały się słowa św. Brata
Alberta – Adama Chmielowskiego
Powinno się być dobrym – jak chleb.
Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli głodny.
Po wysłuchaniu hymnu Gaude Mater Poloniae warsztaty otworzył prorektor ds. organizacji
i współpracy z gospodarką prof. Zenon Pijanowski
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witał wszystkich zebranych i wspominał spotkania
Senatu, władz uczelni oraz indywidualne pracowników z Papieżem-Polakiem. Rozważania na temat
dobra i chleba zatytułowane „Chleb jest dobrem –
refleksja antropologiczna” rozpoczął ojciec dr Jerzy
Brusiło OFMConv. z Instytutu Bioetyki Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. Ojciec Jerzy
Brusiło współpracuje od dawna z naszą uczelnią
prowadząc ciekawe i bardzo dobrze odbierane
przez studentów zajęcia z bioetyki. W swojej refleksji antropologicznej zwrócił uwagę na społeczną,
symboliczną, religijno-egzystencjalną i duchową
funkcję chleba. Poprzez swoją funkcję żywieniową, dającą siłę chleb jest w centrum świata, jest
wspólnotą stołu, darem przyrody dającym sytość
– a więc jest dobrem. Chleb jako dobro ma swój
wymiar egzystencjalny (jako pokarm zaspakajający głód), wymiar symboliczny (szacunek i dar)
i wymiar duchowy (pokarm na życie wieczne).
Człowiek znajduje się między dobrem a złem, między nadmiarem chleba, a głodem (800 mln ludzi na
Ziemi). Cytując za Romano Guardinim (Wolność,
łaska, los. Rozważanie o sensie istnienia) definicję
dobra dr Brusiło omówił cechy chleba jako dobra.
…Dobro nie jest podporządkowane żadnym popędom biologicznym czy
psychologicznym, ani też
żadnym czynnikom kulturowym, lecz tylko i wyłącznie
tej szczególnej instytucji,
którą jest sumienie (...) Człowiek powinien czynić dobro
nie dlatego, żeby mu się
miało z tego powodu lepiej
powodzić, nie dlatego, żeby
dzięki temu miał się wynieść
wyżej i rozwinąć bardziej
swoją osobowość, lecz dlatego, że dobro jest dobrem.
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Tym co zobowiązuje, jest suwerenność samego
dobra jako takiego… Chleb jako dobro jest pokarmem, symbolem i wartością:
■ uniwersalną (kosmicznie, kulturowo, religijnie,
egzystencjalnie)
■ pierwotną (historycznie, cywilizacyjnie, przyrodniczo)
■ wielowymiarową (materialnie, społecznie, filozoficznie)
■ ludzką (globalnie, fizyczno-duchowo, osobowo)
■ nadprzyrodzoną (substancjalnie, realnie).
Następnie ojciec Brusiło skupił się na działalności dwóch wielkich Polaków, którzy utożsamiani
są z dobrem i chlebem – świętym Bracie Albercie –
Adamie Chmielowskim i Papieżu Janie Pawle II Wielkim.
Podsumowując, stwierdził,
że …aby znów prawda, dobro i piękno znalazły się
w sercu naszej cywilizacji,
trzeba przywrócić znaczenie
takim symbolom jak: chleb,
słowo, dziecko, uśmiech,
honor, poezja... i zakończył
swoje wystąpienie słowami
wielkiego poety Cypriana Kamila Norwida

Prof. Władysław Migdał
(Wydział Technologii Żywności) w swoim wystąpieniu Być
dobrym jak chleb skupił się
na pojęciu chleba jako dobra
w aspekcie historycznym, biblijnym, w wierzeniach ludowych – na znaczeniu chleba
– najprostszego i najpopularniejszego pokarmu, a zarazem symbolu dobra, pojednania, dostatku i …Boga.
Prof. Halina Gambuś (Wydział Technologii Żywności)
przedstawiając referat Wartość odżywcza i dietetyczna
chleba omówiła podstawowe
funkcje chleba w życiu człowieka. Rocznie zjadamy około 100 kg chleba (dziennie około 250 gram – tj. 5
kromek chleba i 1 bułkę). Ta porcja chleba dostarcza organizmowi średnio 675 kcal (2821,5 kJ), czyli
25-30% niezbędnej dziennej energii. Chleb zawiera
w swoim składzie 30 niezbędnych komponentów.
Szczególne znaczenie zdrowotne ma błonnik pokarmowy, którego produkty zbożowe dostarczają
organizmowi człowieka aż 57%. Ponieważ ziarno
żyta zawiera o 20% więcej błonnika niż pszenica,
pieczywo żytnie lub żytnio-pszenne powinno stanowić 65% w całodziennej racji pokarmowej zdrowego człowieka tym bardziej, że może być ono produkowane bez stosowania polepszaczy. Według prof.
Haliny Gambuś chleb powinien zachować walor
produktu naturalnego, a polepszacze powinny być
traktowane jako „lekarstwo” na okresowe niedoma-

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi Panie...
Ojciec dr Jerzy Brusiło OFM Conv. z Instytutu Bioetyki PAT
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ten, a u osób predysponowanych genetycznie następuje
uszkodzenie błony śluzowej
jelita cienkiego i zanik kosmków jelitowych. Ze względu
na zdolność do uszkadzania
śluzówki jelita, zboża można
uszeregować w następującej
kolejności: pszenica – żyto
– jęczmień – owies. Profesor
przedstawiła historię celiakii,
jej formy i typowe objawy.
W Polsce wskaźnik zachorowalności na celiakię w ciągu
ostatnich 10 lat zwiększył
się z 1,53 do 11,26%. Jedynym skutecznym lekiem
w leczeniu tej choroby jest
dieta bezglutenowa, często
Prof. Władysław Migdał, organizator warsztatów naukowych AR
przestrzegana przez całe życie.
Prof. Halina Gambuś przedstawiła osiągnięcia Katedry Technologii Węglowogania organizacyjne lub surowcowe. Z żywieniowedanów, w której pracuje, w zakresie w produkcji
go punktu widzenia chleb i inne produkty zbożowe
pieczywa bezglutenowego z udziałem szarłatu lub
są najwłaściwsze dla rozwoju inteligencji, a mózg
nasion lnu oleistego (herbatniki „Szarłatki” z udziabez śniadania z pieczywem lub innymi produktami
łem mąki z szarłatu). Produkty bezglutenowe
zbożowymi gorzej pracuje. Według Profesor jedzepowinny być oznakowane na swoich etykietach
nie chleba nie powoduje otyłości, gdyż zmniejsza
napisem produkt bezglutenowy (gluten-free) lub
uczucie głodu, zmniejsza potrzebę jedzenia tłuszznakiem przedstawiającym przekreślony kłos. Proczu, a tym samym jest sprzymierzeńcem w walce
dukty bezglutenowe wytwarzane są w Polsce przez
z nadwagą. W profilaktyce i leczeniu niektórych
trzy duże firmy:
chorób stosuje się pieczywo specjalne, czyli diete■ Fundację „Przekreślony Kłos”,
tyczne: chleb wysokobiałkowy o obniżonej wartości
■ „Glutenem”
energetycznej dla chorych na cukrzycę, chleb ra■ „Celiko”
zowy w zapobieganiu miażdżycy, pieczywo wzbogacone w żelazo dla chorych
na anemię. Chleb stanowi
ciągle podstawę naszego
wyżywienia i nie ma innego
produktu
żywnościowego,
który by go zastąpił. Aż 90
na 100 respondentów odpowiedziało, że uważa chleb za
żywność specjalną, szczególnie ważną, a nawet świętą. Swoje wystąpienie prof.
Halina Gambuś zakończyła
słowami Tadeusza Kubiaka:
Chleb …..tak samo potrzebny jak słońce co świeci…
Drugi referat prof. Gambuś zatytułowany Pieczywo
dla osób chorych na celiakię
dotyczył alergii na produkty
zbożowe. Celiakia oznacza
trwałą nietolerancję na gluProrektor prof. Zenon Pijanowski, rozpoczął warsztaty
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oraz coraz liczniej powstające nowe zakłady np. „Bezgluten” w Krakowie, czy
„Ultraeuropa” w Żywcu. Według Profesor, ekspertów
i respondentów asortyment
produktów bezglutenowych
i sposób ich dystrybucji nie
stanowi obecnie bariery dla
prawidłowego leczenia dietetycznego celiakii.
Efektem wystąpień prof.
Haliny Gambuś była ożywiona dyskusja dotycząca między innymi czynników znajdujących się w życie (które
dla zwierząt są czynnikami
antyżywieniowymi), oraz magnezu, którego najlepszym
źródłem są przetwory zbożowe, a którego niedobory często występują u osób chorych na celiakię.
Oprócz uczty duchowej uczestnicy warsztatów mogli skosztować najlepszego pieczywa ze
smalcem, które wystawiły firmy piekarnicze: „HALAGARDA” sp.j. Kraków, Firma Hopek – Piekarnia
Stary Sącz, Wytwórnia Artykułów Bezglutenowych
„Bezgluten” s.c. – Posądza k. Krakowa. Furorę robił wiejski chleb pani Marianny Lenik z Bieńkówki
upieczony według starych tradycyjnych receptur.
Za tę niezapomnianą ucztę organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przypomnieli uczestnikom
warsztatów smak dobrego polskiego chleba.

Studenci podczas warsztatów
Prorektor prof. Zenon Pijanowski podsumowując dyskusję i warsztaty stwierdził, że pomysł
chleba jako synonimu dobra był bardzo dobry, ponieważ na co dzień nie zastanawiamy się nawet
ile w kromce, czy w bochenku chleba jest wartości,
dobra, symboliki i znaczeń. Jednocześnie prorektor zaprosił na przyszłoroczne Dni Jana Pawła II,
których myślą przewodnią będzie Piękno.
prof. Władysław Migdał

DUCHOWE MOSTY POJEDNANIA
z udziałem Chóru Akademii Rolniczej w Krakowie
I. Nawiązanie do źródeł
Na zaproszenie organizatorów uroczystości
obchodów Roku Młodzieży na Ukrainie ks. Andrzeja Kaszczuka z kościoła grekokatolickiego św.
Andrzeja Apostoła we Lwowie oraz Natali Kiblickiej – dyrygenta chóru „Kijewskie Błachoczestia”
w dniach 27-28 października gościł we Lwowie
pięćdziesięcioosobowy Chór Akademii Rolniczej
w Krakowie. Zaproszenie chóru miało charakter
rewizyty po występach chóru „Kijewskie Błachoczestia” w dniach 22. i 25. marca 2007 r. w Klubie
Akademickim Arka oraz w kościele pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie.

Podjęta przez prof. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza przed ponad 20. laty inicjatywa nawiązywania z Ukrainą bliższych kontaktów naukowych,
kulturowych oraz budowania więzi międzyludzkich,
skutkowała organizowaniem wspólnych konferencji naukowych, imprez sportowych, wymianą
pracowników naukowych i prowadzeniem prac
doktorskich. Myślą przewodnią było dążenie do
nawiązywania, bezpośrednich kontaktów personalnych i społecznych. Należy podkreślić, że kluczowy przełom w tym zakresie nastąpił po zmianach społeczno-politycznych, które miały miejsce
w Polsce (lata 80-90) minionego stulecia jak i nieco
później na Ukrainie. Fakt „wyzwolenia się” z przy-
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jętych wcześniej stereotypów otworzył nowe możliwości w zakresie realizacji szerokiej współpracy.
Niewątpliwie istotną w tym względzie rolę odegrał
okres pontyfikatu Jana Pawła II, dla którego wyznacznikiem było budowanie braterskich więzi, nie
tylko z uwagi na dobre sąsiedzkie stosunki między
narodami, ale głównie z uwagi na rolę wielkiego
ekumenicznego dzieła jakim jest jedność kościoła
katolickiego, zarówno rzymskiego, jak też greckiego i prawosławnego. Ten płomień żarliwego duchowego działania rozniecił w sercach wielu społeczności na świecie nadzieję na to, że pojednanie
takie jest możliwe, że stwarzanie bariery to tylko
pretekst, że zrozumienie i czucie jedności sercem
wiary, nadziei i miłości to cel, do którego wszyscy
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winniśmy zmierzać. Zarówno słowa, jak i dzieła
Ojca Świętego padały na określony grunt na całym świecie, a w strukturach kościoła katolickiego
szczególnie. Na tym fundamencie zaczęła się odbudowa życia religijnego, kulturowego oraz braterskich więzi między narodami. Tą drogą poszliśmy
w wielu kierunkach, a w kierunku braci ze Wschodu szczególnie, w czym bardzo pomocną była
zawsze nasza wspólna słowiańska mentalność,
nasza wspólna otwartość na człowieka i godność,
która jest świadectwem otwartości serca.
Nawiązując do tych fundamentalnych podłoży
budowania więzi zrodziła się myśl zmierzająca do
wspólnego wyrażania naszej tożsamości, tak narodowej, jak też religijnej, kulturowej i społecznej. Nie
jest zatem dziełem przypadku, że kiedy z inicjatywy
prof. Kazimierza Wiecha powstał Chór Akademii
Rolniczej w Krakowie już w drugim roku działalności przyjął on (a był to pomysł studentów i dyrygentki zespołu) zasadę działania pod hasłem budowa
mostów kulturowych i pod nim występował na forum kraju i zagranicą. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu: wysokiemu profesjonalizmowi pani dyrygent
Joanny Gutowskiej-Kuźmicz dzieło to zaczęło przynosić coraz obfitsze plony. Z inicjatywy studentów
– członków chóru nawiązano kontakt ze społecznością Macedonii, a następnie z chórem ”Kijewskie
Błachoczestia”, z którym wspólnie w piątą niedzielę
Wielkiego Postu występowano zarówno w obszarze życia świeckiego, jak też religijnego. Dzisiaj
można powiedzieć, że spotkanie to otworzyło nową
kartę w historii działalności obu chórów, pomogło
lepiej zrozumieć fakt, iż jest to doskonała droga
do realizacji wielkiego dzieła. Świadczą o tym dalsze wydarzenia wyrażone w podjętej przez stronę
ukraińską akcji pod hasłem Duchowe mosty pojednania, która w swoim programie założyła jeszcze
szerszy cel. Tym celem było publiczne wystąpienie
pięciu chórów: „Kijewskie Błachoczestia”, który reprezentuje kościół greckokatolicki z parafii św. Andrzeja Apostoła ze Lwowa, „Wierzę” z cerkwi św.
Olgi i Elżbiety, chóru Prawosławnej Autokefalicznej
Cerkwi pw. św. Apostoła Piotra i Pawła we Lwowie,
katedralnego chóru cerkwi pw. Georgia Zwycięzcy
Ukraińskiego Prawosławnego Kościoła Moskiewskiego Patrarcharu, rodzinnego Trio ks. Stanisława
Niuni z Prawosławnego Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego z Wołynia oraz Chóru Akademii Rolniczej w Krakowie.
W kontekście występów artystycznych wszystkich chórów, które miały miejsce w kościele św.
Marii Magdaleny we Lwowie rodzą się liczne pytania i refleksje, a między innymi, czy to wielkie
pod względem organizacyjnym dzieło przyniosło
komuś materialne korzyści, czy ktoś zbijał na tym
kapitał polityczny, czy ktokolwiek z organizatorów
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i uczestników myślał o karierze na tym gruncie?
Należy stwierdzić, że
wszystkim przyświecał jeden
cel, którym jest budowanie
więzi ducha i serca, podkreślanie wartości wyższych ponad materialne dobro. Uszlachetniają one i tworzą klimat,
w którym lepiej żyć i pracować, dostrzegają na swojej
drodze drugiego człowieka.
Wspólnie możemy być przekonani, że podjęte dzieło to
wielka satysfakcja dla serca
i ducha każdego kto uczestniczy w jego realizacji.

II. Występy pięciu chórów
Uroczysty koncert muzyki
chóralnej odbył się w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie 27 października
2007 roku. Ekumeniczny charakter koncertu zatytułowanego Duchowe mosty pojednania miał wyraz
zarówno w muzyce prezentowanej przez chóry jak
i w znakomitym słowie wiążącym, przedstawionym
przez ks. Andrzeja Kaszczuka.
Występy kolejnych chórów przeplatały wiersze,
fragmenty psalmów, rozważania dotyczące roli
Kościoła w życiu człowieka, braterstwa i miłości
ponad granicami, różnicami i podziałami. Uroczystość rozpoczęto wierszem Powstań proroku ukraińskiego poety Stefana Sebastiana Saboła publikującego pod pseudonimem „Zoresław”. Po krótkim
rozważaniu na temat Kościoła jako bożego mieszkania, do którego jedynymi i niezbędnymi drzwiami
jest Chrystus i który jest duszą ludzkości, wystąpiły
dwa pierwsze zespoły: chór „Kijewskie Błachoczestia” oraz chór „Wierzę”.
Chór „Kijowskie Błachoczestia” powstał
w 2000 r. przy cerkwi pod wezwaniem świętego
Apostoła Andrzeja we Lwowie. Początkowo był to
chór dziecięcy. Po niedługim czasie do śpiewających dzieci dołączyli rodzice. Obecnie to chór mieszany, ozdoba uroczystości parafii i nie tylko. Bierze czynny udział w niedzielnych mszach świętych,
a także uroczystych ślubach i chrztach. Organizuje
koncerty przy parafii w okresie Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Święta Matki oraz innych uroczystości. Każdego roku chór uczestniczy we wspólnym
ogólnolwowskim świętowaniu Bożego Narodzenia
w centrum Lwowa. Od 2005 r. kierownikiem chóru
jest Natalia Kiblicka, absolwentka konserwatorium

Występ chóru „Kijewskie Błachczestia”
lwowskiego, pedagog i znakomity dyrygent. Pod
jej kierunkiem wzbogacono repertuar i znacząco
podwyższono poziom artystyczny występów. Chór
dwukrotnie występował w Polsce, w 2005 r. w Lublinie, a w 2007 r. w Krakowie.
Chór „Wierzę” powstał w 1991 r. przy cerkwi
Olgi i Elżbiety we Lwowie z inicjatywy ks. Michała Fedorowa. Od 1996 r. kierownikiem chóru jest
Krystyna Buszczak, absolwentka konserwatorium
lwowskiego, znakomita dyrygentka i pedagog.
Chór bierze aktywny udział w życiu muzycznym
Lwowa, często koncertując podczas lwowskich
uroczystości, a także wielokrotnie występując za
granicą. Posiada w swoim repertuarze kilka muzycznych opracowań liturgii świętej, wiele utworów
muzyki sakralnej oraz świeckiej.
Wśród prezentowanego przez chóry programu
znalazły się utwory Chwała na wysokości Bogu
i Panie, mocą Twą, znakomitego kompozytora muzyki cerkiewnej, urodzonego na Ukrainie w 1751 r.,
mistrza kantyleny, przejrzystości formy i liryki, Dymitra Bortnianskiego, Chwalcie Michała Werbyckiego, autora muzyki narodowego hymnu ukraińskiego, a także inspirowany ukraińskim folklorem
i przedstawiający niezwykły jego koloryt, utwór Oj,
wezmę wiaderko, lwowskiego kompozytora Anatolija Kos-Anatolskiego.
Występy kolejnych dwóch chórów: Prawosławnego Autokefalicznej Cerkwi pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła we Lwowie oraz Chóru Cerkwi Georgia
Zwycięzcy Ukraińskiego Prawosławnego Kościoła
Patriarchatu Moskiewskiego, poprzedziła oracja
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w sprawie relacji kościół – młodzież. Podkreślono
znaczenie Kościoła w życiu młodzieży, a także rolę
młodzieży w Kościele. Ten swoisty dialog powinien
odbywać się w atmosferze serdeczności, otwartości i odwagi, bowiem tylko wtedy stworzona zostanie możliwość wymiany myśli i spotkania pokoleń,
które dla Kościoła i społeczeństwa będzie źródłem
bogactwa i młodości.
Rozważanie zakończono słowami wiersza Bóg
i Ukraina Olgi Terleckiej.
Chór Prawosławnej Autokefalicznej Cerkwi
pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
we Lwowie powstał w pięćdziesiątych latach minionego wieku. Od tej pory koncertował w wielu
miastach Ukrainy, Rosji i Polski. Chórzyści aktywnie służą swemu arcypasterzowi i duchowieństwu.
Dyrygentem jest studentka Lwowskiej Akademii
Muzycznej Pani Marjana. Licznie zgromadzona
w kościele Marii Magdaleny publiczność usłyszała
w wykonaniu chóru między innymi Skruchę żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku kijowskiego
kompozytora Artema Wedela, część liturgii prawosławnej Iże Chieruwimy W. Zdanowa oraz Dam ja
jałowicę w opracowaniu E. Kozaka.
Chór Cerkwi Georgia Zwycięzcy Ukraińskiego Prawosławnego Kościoła Patriarchatu
Moskiewskiego powstał w 1999 r. Dyrygentem
jest protodiakon ks. Walery Kalinczuk, który studiował w Seminarium Duchownym w Odesie, a także w Liceum Kultury we Lwowie. Chór brał udział
w międzynarodowym festiwalu Głas Peczerski
w Kijowie, a także w międzynarodowym festiwalu
w Hajnówce w Polsce. Bierze aktywny udział w życiu parafialnym, czynnie uczestnicząc w prawosławnych mszach wraz z biskupem i duchowieństwem. Podczas lwowskiego koncertu Duchowe
mosty pojednania chór wykonał trzy utwory sakralne: Błogosław, duszo moja Pana A. Czesnokowa,
Pod twoją obronę O. Kopiłowa, Jednorodzony Synu
M. Dyleckiego, a także dwa utwory inspirowane
folklorem ukraińskim: Stoi góra wysoka E. Kozaka
i Czyje to pole nieorane S. Ludkiewicza.
Szczególnie interesujący program przedstawiło
Rodzinne Trio Księdza Swiatosława Niuni, kapłana Ukraińskiego Prawosławnego Kościoła Moskiewskiego Patriarchatu. Wspólne muzykowanie
rodziny zrodziło się z miłości do muzyki, do narodowych pieśni i cerkiewnych śpiewów. Wieczorami, w rodzinnym domu królowała muzyka i tak
w 1997 r. powstało Rodzinne Trio Księdza Swiatosława Niuni. Kierownikiem artystycznym i osobą, która natchnęła muzykującą rodzinę jest żona
księdza, Tamara, wyjątkowa znawczyni cerkiewnego śpiewu. Wraz z panią Tamarą tworzy je ksiądz
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Swiatosław i córka Mariana. Trio brało udział w kilku konkursach, na których wiele razy było nagradzane pierwszym miejscem.
Występ zespołu poprzedziły dwa piękne wiersze
znakomicie wprowadzające nastrój miłości i liryki.
Sylwest Lepki
Uderzy dzwon
Uderzy dzwon, modlitwy dzwon,
I głos płynie rosą;
I woła on: przygnij kolana
Modlitwą świętą!
I uderzy dzwon, świąteczny dzwon
na radość głosami,
i zwoła on naród stron
i powie: Pan z wami
Iwan Franko
Miłość
Chociażbym poznał wszystkie języki
I aniołów, i wszystkich ludzi,
A gdybym nie miał miłości,
Byłbym jak cymbał twardy,
Byłbym jak miedź głośna i pusta,
I umarli byliby moimi ustami.
Miłość nigdy nie zginie!
Chociaż wszystkie proroctwa zostaną niemymi,
Chociaż język ludzki w przepaść poleci,
Wszelką mądrość w proch wiatry rozwieją,
Ona żyje, wszystko ożywia.
Ona wszystko-wszystko przetrwa.
Pomiędzy wierszami ks. Andrzej Kaszczuk
podkreślił znaczenie młodych ludzi mówiąc:
Młodzież to ruszająca moc społeczeństwa.
Młodzież to bogactwo.
Młodość jest czasem rozpoznawania talentów.
Młodość jest także porą poznania miłości.
Młodzież to kategoria ludzi powołana do rozwoju i postępu, to „motor” Kościoła, to ci, którzy go
budują.
Młodzież powinna mieć swój głos w Kościele, a Kościół powinien dbać o możliwość służenia
i pomagania uświadomić młodzieży swoje miejsce
w ogólnym powołaniu Kościoła.
Praca z młodzieżą to nie tylko nauka, ale
i świadectwo. Ci, którzy wykonują tę pracę, powinni usiąść z młodymi przy stole, podróżować z nimi
i wspierać ich swoją obecnością, powinni modlić się
z nimi, nie modląc się za nich czy w ich imieniu, ale
rzeczywiście z nimi.

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Najlepszym przykładem pracy
z młodymi ludźmi jest Chrystus ze
swoimi uczniami, których nauczał
On w pełnej Miłości.
Po tym znakomitym wprowadzeniu trio wykonało kilka religijnych utworów, między innymi kant
liturgiczny Modlitwę przeleję, wołyńską pieśń ludową Nie zapomnij
pomodlić się do Boga oraz przepiękną pieśń Mojej matce, przy
której do tria dołączyła najmłodsza
córeczka i z przejęciem wyrecytowała wiersz na tle rozbrzmiewającej muzyki wprowadzając słuchaczy w ogromne wzruszenie.
Ks. Andrzej Kaszczuk wprowadził występ Chóru Akademii
Rolniczej w Krakowie wspomnieniem nauki Jana Pawła II, w której
szczególną rolę przydzielał młodzieży:
Wy, młodzi właśnie jesteście młodością narodów i społeczeństwa, rodzin i całej ludzkości, a jednocześnie
młodością Kościoła. Wszyscy patrzymy na Was, bo
dzięki Wam w pewnym sensie przedłużamy osobistą młodość. Otóż Wasza młodość jest nie tylko Waszą własnością, czy własnością waszego pokolenia
– ona należy się wszystkim nam, bo każdy na swojej
życiowej drodze przechodzi ten odcinek drogi.
Rozważania zakończono wierszem Haliny Hordasiewicz,
Mówią: pustynia niszczy ten świat,
I w nim człowiek ubogi.
…Nie, każdy człowiek – to kwiat
W bezcennej koronie Boga.
Mówią: miejsce płaczu ten świat,
W nim panuje rozpacz i niepokój.
…A każdy człowiek – przepiękny kwiat
W wiosennym ogrodzie Boga.
Dni opadają, jakby liście z drzew,
Stale skraca się nasza droga.
…A każdy człowiek – gwiaździsty świat
W nieograniczonym Wszechświecie Boga.
Koncert Chóru Akademii Rolniczej w Krakowie
poprzedziła obszerna informacja o jego dotychczasowych działaniach, osiągnięciach oraz o dyrygentce.
Chór Akademii Rolniczej w Krakowie powstał
w grudniu 2003 r. Śpiewają w nim głównie studenci

Rodzinne Trio ks. Światosława Niuni z Wołynia
macierzystej uczelni, a także pracownicy naukowi
Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studenci innych uczelni Krakowa. Zespół często koncertuje,
bierze udział w festiwalach i konkursach chóralnych. Od początku jego istnienia funkcję opiekuna
z ramienia JM Rektora AR pełni pomysłodawca
oraz organizator chóru prof. Kazimierz Wiech.
W 2006 r. chór po raz pierwszy koncertował
poza granicami Polski w trakcie tournee po Macedonii, gdzie wystąpił podczas Dni Polonii w Skopje,
a także w Ochrydzie i na Uniwersytecie w Bitoli.
Pomimo krótkiego okresu działalności chór
został doceniony na ogólnopolskich festiwalach.
W 2005 r. zajął II miejsce (I-go nie przyznano) na
XIV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej – Kolędy i Pastorałki, zdobył „Złotą strunę” na VII Małopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę”
w Niepołomicach oraz otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim VIII Festiwalu Chóralnym w Łodzi „Cantio Lodziensis”. W 2007 r. na XIII Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w którym
brało udział 1500 zespołów zajął II miejsce w swojej kategorii.
W 2007 r. zespół został zaproszony do projektu wykonania i nagrania muzyki Henryka Mikołaja
Góreckiego. Od początku istnienia chór prowadzi
Joanna Gutowska-Kuźmicz.
W lwowskim Kościele Marii Magdaleny Chór
Akademii Rolniczej w Krakowie zaprezentował kilka utworów przedstawiających chóralną muzykę
różnych stylów. Rozpoczęto uroczystym polskim
hymnem Gaude Mater, którego zgromadzona pu-

www.ar.krakow.pl

17

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
wa i rozrywkowa. Wzajemne podziękowania, śpiewy
i zabawa trwały do późnych
godzin nocnych, tworząc atmosferę niezwykłej przyjaźni i bliskości. Wspaniały wieczór z pewnością na długo
zapadnie w pamięć wszystkich biorących udział w tym
szczególnym przedsięwzięciu tworzenia muzycznych
mostów pojednania.

III. Relacja z pobytu we
Lwowie

Występ Chóru Akademii Rolniczej w Krakowie
bliczność wysłuchała w pozycji stojącej, pogłębiając uroczysty charakter koncertu. Następnie kościół
wypełniła muzyka polska współczesnych kompozytorów polskich. Były to: Pieśń Józefa Świdra do
słów Jana Kochanowskiego oraz Zdrowaś Królewno Wyborna Andrzeja Koszewskiego do staropolskiego tekstu nieznanego autora. W programie
znalazł się również słynny włoski utwór Signore
delle cime Giuseppe de Marzi oraz kilka utworów
z gatunku negro spirituals z owacyjnie przyjętymi
partiami solowymi Eweliny Ambrożkiewicz i Tomasza Smolaka.
Występ chóru przyjęty został niezwykle ciepło.
Publiczność wyraziła swoja aprobatę gromkimi brawami oraz owacją na stojąco po zakończeniu całego prezentowanego programu. Koncert, na którym
muzyka związana z kościołem katolickim obrządku
łacińskiego, kościołem greckokatolickim oraz prawosławnym, cerkiewna prawosławna, ukraińska,
polska, a także europejska i amerykańska znakomicie się przenikała, zakończono wspólną pieśnią
– modlitwą. Wszystkie zespoły stworzyły na scenie
ponad dwustuosobowy chór, który pod dyrekcją
Natalii Kiblickiej zaśpiewał utwór Bogorodice Diwo,
czyli Zdrowaś Mario wprowadzając po raz kolejny
wspaniały podniosły charakter modlitewnego śpiewu.
Po zakończeniu koncertu wspólne śpiewy
i muzykowanie trwały nadal. Chóry uczestniczące w koncercie zostały zaproszone na spotkanie
towarzyskie, podczas którego nadal najważniejszy był śpiew, królowała chóralna muzyka ludo-
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Każda wizyta w innym
kraju powinna się stać okazją do poznania nie tylko
jego historii, zabytków i krajobrazu, ale przede wszystkim ludzi, ich zwyczajów,
codziennego życia. Taką
okazję stworzyli organizatorzy członkom chóru zapewniając noclegi w mieszkaniach osób śpiewających w tamtejszym chórze
oraz parafian. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem
ciepła i gościnności, wielkiej życzliwości i wychodzenia naprzeciw naszym życzeniom. Nic tak nie
łączy jak obiad czy śniadanie przy wspólnym stole, kiedy można wymienić uwagi na temat różnic
i podobieństw codziennego życia, docenić kuchnię
– a gospodarze starali się, aby nikt nie wyszedł
głodny! Wielka życzliwość i uśmiech naszych gospodarzy, a nade wszystko otwartość na zawsze
pozostaną w naszej pamięci przyczyniając się do
lepszego wzajemnego zrozumienia. Przyczynkiem
do budowy przyjaźni był też wieczorny bankiet,
gdzie przy wspólnym stole, ale tym razem na stojąco, w luźnych rozmowach i śpiewając tworzyliśmy
atmosferę przyjaźni i pojednania. Muzyka łączy
narody!
Wyjazd do Lwowa był dla dużej części chórzystów pierwszym spotkaniem z tym pięknym
miastem. Organizatorzy pobytu zapewnili kilkugodzinny spacer po centrum Lwowa, a ukraińska
przewodniczka starała się przybliżyć historię tego
miasta oraz pokazać tamtejsze zabytki. W ciągu kilku godzin trudno jest jednak przekazać to wszystko, co w tym mieście działo się przez ponad 600
lat, a jeszcze trudniej zinterpretować niedawną
historię. Opiekun chóru starał się uzupełnić treści
przekazywane przez przewodniczkę komentarzem,
w którym rozwijał historyczne wątki istotne z polskiego punktu widzenia. Faktów historycznych nie
można zmienić, ważnym jest, aby je prawidłowo
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interpretować i aby wola takiego właśnie pojmowawe dzieła, które docenią następcy. Wiele wzrunia historii była po obu stronach. Zrozumieli to na
szeń towarzyszyło wizycie na górce powstańców
pewno członkowie chóru zwiedzając wnętrze kate1863 r., a zwłaszcza na pięknie odrestaurowanym
dry łacińskiej, w której po dziś dzień msze św. ceCmentarzu Orląt, miejscu pochówku ok. trzech tylebrowane są w języku polskim, czy stojąc pod kosięcy obrońców Lwowa z listopada 1918 r., gdzie
pułami katedry ormiańskiej zamienionej w czasach
Chór Akademii Rolniczej zaśpiewał Gaude Mater
ZSRR na magazyn, a pięknie odrestaurowanej po
Polonia.
uzyskaniu niepodległości przez ukraiński naród.
Serdeczne pożegnanie jakie miało miejsce po
Spacer stał się okazją do przypomnienia nazwisk
zakończeniu nabożeństwa, na zawsze pozostanie
wybitnych polskich twórców, którzy pozostawili tu
w pamięci uczestników wyjazdu. Chór Akademii
we Lwowie swoje największe dzieła. Podziwialiśmy
Rolniczej na dziedzińcu przed kościołem dał prawwięc, prace największych artystów: malowidła na
dziwy koncert muzyki świeckiej, której nie mógł
ścianach katedry ormiańskiej – dzieło Henryka Roprzedstawić w czasie występów w kościołach.
sena, którego międzynarodowa kariera zaczęła się
Przybyli licznie parafianie nagrodzili występ zespowłaśnie w tym mieście, mozaiki Józefa Mehoffera,
łu gromkimi brawami. Słowom pożegnania nie było
które po dziś dzień przykuwają wzrok kolorystyką
końca, a rozstawaliśmy się w przekonaniu, że nie
i formą, bogactwo witraży Axentowicza, Matejki,
jest to nasze ostatnie spotkanie.
Mehoffera i Lepszego, niezwykłe w swojej ekspresji
rzeźby Pinzla i Obrodzkiego, freski Stroińskiego i tyIV. Perspektywa dalszej współpracy
lu innych, których w tym miejscu trudno wymienić.
Kiedy zaczyna się dziać coś ważnego staramy
Nie sposób jednak pominąć nazwisk architektów:
się zawsze patrzeć w przyszłość z troską, aby to
Gorgolewskiego – twórcy przepięknego gmachu
dalej trwało, aby się rozwijało. W tym kontekście
opery i Zachariewicza, którego dzieł przy prospeknasuwają się myśli zawarte w wierszu Joanny Krucie Szewczenki (niegdyś Wałach Hetmańskich) nie
pińskiej-Trzebiatowskiej Miłość.
powstydziłby się secesyjny Wiedeń i Budapeszt.
Właśnie do tych wymownych w treść słów cyListopadowy, pochmurny poranek sprzyjał
towanego wiersza chciałbym pokrótce nawiązać
zwiedzaniu największej i najpiękniejszej polskiej
parafrazując z myślami w nich zawartymi. Chcemy
nekropolii – Cmentarza Łyczakowskiego. Nie od
bowiem podkreślić, że inicjatywa nasza podobnie
dziś wiadomo, że historii najlepiej uczyć na cmenjak górski strumień skądś nagle wypłynęła. Skąd?
tarzach i że narody, które nie szanują pamięZ bicia serca, z mocy ducha? Działanie rozświetlici o przodkach, giną! Pamiętając o tym opiekun
ło ludzkiej duszy mrok i przemieniło się w wielką
chóru – prof. K. Wiech przygotował dwugodzinny
rzekę, o której już dziś możemy powiedzieć, że
spacer po cmentarzu, który jest zarówno miejscem
pochówku, parkiem jak i niezwykle bogatą galerią rzeźby. Tworzyli tutaj wybitni
rzeźbiarze: Witwer, Schimserowie, Eutele, Terier,
Godebski czy Markowski,
których liczne dzieła można podziwiać idąc wzdłuż
cmentarnych alei. Chórzyści przystanęli przy grobach
Konopnickiej,
Zapolskiej,
Grottgera, Ordona, Szczepanowskiego i wielu innych
wybitnych Polaków. Zapalili
lampki na płytach grobowców znanych kompozytorów
Galla
i Niewiadomskiego,
w skupieniu odczytali przesłanie na grobowcu Deskurów: aby nie przywłaszczać
sobie osiągnięć przodków
,bo one do nich należą, lecz
tworzyć nową historię i no- Pożegnanie Chóru AR pod cerkwią greckokatolicką św. Andrzeja Apostoła
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szeroko rozlewa się po gruncie polsko-ukraińskim
zacieśniając więzi przyjaźni, budując ścieżki, po
których można zmierzać do realizacji wspólnych
celów. W tym kontekście za autorką wiersza można wyrazić głębokie życzenie …nie pozwól Panie
by wyschło źródło z którego płynie. Życzenie to
skłania równocześnie do głębokich refleksji nad
szukaniem drogi, którą należy iść dalej. Na pewno nie można spocząć, trzeba wytrwale pracować,
należy podejmować nowe inicjatywy i dalej budować Mosty Kulturowe, Duchowe Mosty Pojednania

i wszystkie inne, po których wspólnie będziemy
mogli przechodzić w jedną i drugą stronę. Jeśli
wspólnie zatroszczymy się o to źródło, jeśli będziemy aktywnie rozwijać podjęte dzieło, będzie
ono przynosić coraz obfitsze plony dla dobra przyszłych pokoleń co pozostawiamy w sferze naszych
życiowych marzeń.
prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz,
mgr Joanna Gutowska Kuźmicz,
prof. Kazimierz Wiech

NOMINACJE PROFESORSKIE
Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
Katedra Inżynierii Wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Profesor Artur Radecki-Pawlik, urodził się
6 marca 1961 r. we Wrocławiu. Od czasu ukończenia (w 1985 r.) Wydziału Melioracji Wodnych
w Akademii Rolniczej w Krakowie jego działalność
i aktywność zawodowa jest związana z badaniami
procesów korytotwórczych, hydromorfologicznych,
hydrogeomorfologicznych,
hydrodynamicznych
i hydrologicznych zachodzących w korytach rzek
i potoków górskich, a także z pracami dotyczącymi
utrzymania koryt rzek i potoków górskich z wykorzystaniem budowli wodnych bliskich naturze. Pracę zawodową profesora A. Radeckiego-Pawlika
można podzielić na dwa etapy:
1. Praca konstrukcyjno-projektowa w dziedzinie
inżynierii wodnej, budownictwa wodno-melioracyjnego oraz regulacji rzek w Centralnym
Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „C.B.S. i P.B.W. Hydroprojekt” o./Kraków,
gdzie uzyskał uprawnienia projektowo-wykonawcze;
2. Praca naukowo-badawcza w dziedzinie kształtowania środowiska, w specjalności inżynieria
wodna i rzeczna, dotycząca procesów i przepływów korytotwórczych oraz hydrogeomorfologii
koryt rzek i potoków górskich w Katedrze Inżynierii Wodnej Akademii Rolniczej w Krakowie,
gdzie kolejno uzyskał stopień doktora w specjalności inżynieria rzeczna (1996), następnie
doktora habilitowanego w specjalności inżynieria wodna (2002) i tytuł profesora (2007).
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Profesor Artur Radecki-Pawlik jest autorem
lub współautorem ponad 150 prac naukowych,
doniesień konferencyjnych i projektów technicznych, z czego ponad 70 oryginalnych prac twórczych, w tym 3 monografii. Jest również autorem
lub współautorem 11 profesjonalnych programów
komputerowych z zakresu inżynierii wodnej (stosowanych m.in. w Akademii Rolniczej w Krakowie, na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w „Hydroprojekcie”). Od 2006 r. jest członkiem składu redakcyjnego czasopisma Infrastruktura i Ekologia Terenów
Wiejskich wydawanego przez Komisję Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie.
Ważniejsze prace autorstwa i współautorstwa
profesora Radeckiego-Pawlika to:
1. “The morphodynamics of fluvial sand dunes in
the River Rhine near Mainz, Germany. Sedimentology and morphology”. Sedimentology,
47, 2000. Carling P.A., Golz E., Orr H.G., Radecki-Pawlik A.
2. “Bankfull discharge in mountain streams: theory and practice”. Earth Surface Processes and
Landforms, John Wiley&Sons Ltd, 27, 2002.
Radecki-Pawlik A.
3. “In stream hydraulics, granulometry and sediment chemistry of a mountain stream within
gravel bar regions”. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), 2, 2004.
Radecki-Pawlik A.
4. “The morphodynamics and internal structure of
inter-tidal fine-gravel dunes: Hill Flats, Severn
Estuary, UK.” Elsevier, Sedimentary Geology,
183, 2006. Carling P.A., Radecki-Pawlik A.,
Williams J.J., Rumble B., Meshkova L., Bell P.,
Breakspear R.
5. “A new method to determine interstitial flow patterns in flume studies of sub-aqueous gravel
bedforms such as fish nests”. River Research
and Applications, John Willey&Sons Ltd, 22,
6, 2006. Carling P., Whitcombe L., Benson I.,
Hankin B., Radecki-Pawlik A.
oraz monografie:
1. „Wybrane zagadnienia kształtowania się form
korytowych potoku górskiego i form dennych
rzeki nizinnej”. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, seria: Rozprawy, 281, s. 142, 2002.
2. „Wybrane metody obliczania intensywności
transportu rumowiska” Infrastruktura i Ekologia
Terenów Wiejskich. Tech. Inf. Wsi, PAN Oddz.
w Krakowie, nr. 1, seria: Monografie, s. 99,
2006.
3. „Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich
dla biologów, geografów, inżynierów środo-

wiska i ekologów”, Katedra Inżynierii Wodnej
AR w Krakowie – Instytut Nauk o Środowisku,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Warszawa,
s. 131, 2006.
Profesor Artur Radecki-Pawlik aktywnie uczestniczy w pracach naukowych na arenie międzynarodowej. Najważniejsze z jego osiągnięć to:
1. Udział w międzynarodowym grancie badawczym pomiędzy Instytutem Hydrologicznym
w Koblencji w Niemczech oraz Institute of Freshwater Ecology z Ambelside w Wielkiej Brytanii nt. Badania form dennych rzeki Ren w rejonie Niederwalluff w latach 1992-97;
2. Uzyskanie (wraz z pracownikami University of
Southampton w Wielkiej Brytanii) współkierownictwa grantu naukowo-badawczego The Royal
Society of London nt. Badanie żwirowych form
dennych rzeki Severn w latach 2002-03;
3. Uzyskanie (wraz z pracownikami University of
Southampton w Wielkiej Brytanii) współkierownictwa grantu badawczego The British Council
& KBN nt. Badania wydm żwirowo-piaszczystych w ujściowym odcinku rzeki Raby w latach
2003-04. Badanie te kontynuowano w ramach
grantu KBN w latach 2005-06, pod kierownictwem prof. Radeckiego-Pawlika;
4. Udział w realizacji międzynarodowego grantu
badawczego nt. Prognoza procesów korytowych w cofce zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie, finansowanego przez National Center for Computational Hydroscience
And Engineering, University of Missisipi, USA
oraz SGGW w Warszawie, w latach 2003-04;
5. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego przy USDA (United States Department of
Agriculture) Forest Service, Charleston, South
Carolina, pomiędzy przedstawicielami wielu instytucji ze Stanów Zjednoczonych (m.in.
U.S. Geological Survey, USDA Natura Resorce Conservation Service, Clemson University,
Floryda A&M University, South Carolina Departament of Natura Resources, NCASI – National
Council for Air and Stream Improvement) nt.:
Badania procesów hydrologicznych w zlewni
potoku Turkey Creek, w latach 2004-07;
6. Uzyskanie (wraz z pracownikami University
of Barcelona) grantu Ministerstwa Edukacji
w Hiszpanii, nt. Zmiany właściwości glebowych
w zlewniach śródziemnomorskich dotkniętych
pożarem, na lata 2007-09.
Podczas przebiegu swojej pracy zawodowej
profesor Radecki-Pawlik przebywał w kraju i za
granicą w wielu instytucjach oraz placówkach uni-
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wersyteckich odbywając długo- i krótkotrwałe staże
badawcze oraz wykładając dla studentów i kadry
akademickiej. Najważniejsze to:
1. Staż naukowy w Institute of Freshwater Ecology w Wielkiej Brytanii – stypendium British Council,
2. Staż naukowy na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (UBC) w Vancouver w Kanadzie – stypendium Dekabana,
3. Praca w Instytucie Hydrologicznym w Koblencji
w Niemczech,
4. Wykłady, jako „visiting professor” na: University of Barcelona w Hiszpanii, University of North
Carolina w USA, College of Charleston w USA,
University of British Columbia w Kanadzie.
Prof. Radecki-Pawlik, w ramach działalności
na rzecz uczelni oraz macierzystego wydziału pełnił lub pełni następujące obowiązki:
■ w latach 1987-1990 był przewodniczącym Koła
Zakładowego NOT działającego przy CBS
i PBW Hydroprojekt, Oddział w Krakowie,
■ w latach 1996, 2000, 2001 i 2002 był 4-krotnie powoływany do komisji rekrutacyjnej przy
WIŚiG AR w Krakowie będąc sekretarzem tej
komisji lub jej członkiem,
■ w 1998 r. był sekretarzem wydziałowej komisji
wyborczej,
■ w 2001 r. decyzją rektora AR został powołany na funkcję uczelnianego koordynatora
ds. punktów transferowych ECTS (European
Credit Transfer System) będąc inicjatorem
wprowadzenia tego systemu w uczelni. Jako
koordynator ECTS przyczynił się do rozpropagowania w uczelni idei punktów kredytowych,
kierując zespołami twórczymi na wszystkich
wydziałach,
■ w 2001 r. został sekretarzem wydziałowej komisji dydaktycznej, w ramach, której wszedł
do zespołu redagującego wydziałowy katalog
przedmiotowy ECTS oraz nadzorował wydanie
dwujęzycznego wydziałowego katalogu CD-ECTS,
■ w 2003 r. został powołany na stanowisko wydziałowego koordynatora ds. kół naukowych
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
■ w 2005 r. został przewodniczącym wydziałowej
komisji ds. nagród i odznaczeń oraz członkiem
senackiej komisji Akademii Rolniczej o tej samej nazwie,
■ w latach 2003, 2004, 2005, 2006 oraz 2007 był
wydziałowym koordynatorem ds. Dni Otwartych Akademii Rolniczej oraz Festiwalu Nauki
w Krakowie.
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■

w 2007 r. został powołany w skład rady Uniwersytetu dla Młodzieży, działającej przy AR
w Krakowie.

W ramach działalności wydziałowej prof. Radecki-Pawlik przygotował w 1999 r. grant przeznaczony na restrukturyzację Wydziału Inżynierii
Środowiska AR w Krakowie (program Tempus)
jako przedstawiciel strony polskiej wraz z Uniwersytetem w Lampeter w Walii oraz z Trynity College
w Dublinie w Irlandii. W 2006 r. był pomysłodawcą
Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska.
W ramach działalności dydaktycznej prof. Radecki-Pawlik był promotorem ponad 40 prac magisterskich i inżynierskich, jednego ukończonego
oraz jednego otwartego przewodu doktorskiego.
W tym samym czasie był powołany trzykrotnie do
recenzowania rozpraw doktorskich, w tym jednej
zagranicznej (University of Barcelona). Profesor
prowadzi zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych jak i zaocznych. Zakres dydaktyki jest znaczny i obejmuje lub obejmował następujące przedmioty (prowadzone w języku polskim i angielskim):
hydromechanika, inżynieria rzeczna, budownictwo
wodne, wycena budowli wodnych, eksploatacja
systemów wodnych, pompownie melioracyjne,
geomorfologia koryt rzecznych, integrated watershed management, fluvial geomorphology for engineers.
Najważniejsze organizacje zawodowe i naukowe, do których profesor A. Radecki-Pawlik należy
to:
■ International Association of Hydrological Sciences (IAHS),
■ Polskie Towarzystwo Geofizyczne (PTG),
■ Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich,
■ Polska Akademia Nauk, Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Komitet
Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego
– Sekcja Gospodarowania Wodą i Eksploatacji
Systemów Melioracyjnych,
■ Polska Akademia Nauk – Komisja Gospodarki
Wodnej o/ Kraków,
■ Polska Akademia Nauk – Komisja Technicznej
Infrastruktury Wsi o/ Kraków,
■ NOT – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych,
■ British Alumni Society (BAS) działając przy British Council w Warszawie,
■ Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP),
■ Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Dom Wyspiańskiego” w Krakowie.
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KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM
“PROTECTING HISTORICAL CULTURAL LANDSCAPES TO STRENGTHEN
REGIONAL IDENTITIES AND LOCAL ECONOMIES”
Austria, październik 2007 r.

W dniach 19-20 października 2007 r. przedstaof Applied Science Erfurt umowy o współpracy zawiciele Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
wartej pomiędzy Akademią Rolniczą a tą niemiecAkademii Rolniczej w Krakowie wzięli udział w mięką uczelnią. Warto zaznaczyć, iż województwo
dzynarodowym seminarium zorganizowanym w Aumałopolskie i Land Turyngii posiadają oficjalną,
strii, w ramach projektu Protecting Historical Cultubardzo żywą współpracę, co jeszcze bardziej podral Landscapes to Strengthen Regional Identities
nosi rangę podpisanej umowy.
and Local Economies (CULTURAL LANDSCAPE),
Referaty wygłoszone podczas sesji plenarnych
realizowanym na Wydziale od 2006 r. (więcej o proseminarium dotyczyły głównie działań prowadzojekcie w nr 5(48) Biuletynu Informacyjnego AR).
nych w dolinie rzeki Lafnitz związanych z ochroną
Celem wyjazdu było przedstawienie szerokiego
jej naturalnych zasobów oraz kształtowaniem i rozspektrum działań prowadzonych na rzecz aktywnej
wojem walorów krajobrazowych, rekreacyjnych
ochrony i kształtowania krajobrazów kulturowych
i turystycznych. Co szczególnie istotne, uczestniw dolinie rzeki Lafnitz, usytuowanej na pograniczu
cy seminarium mogli zapoznać się z konkretnymi
landów: Styria i Burgenland w południowo-wschodpracami badawczo-wdrożeniowymi prowadzonymi
niej części Austrii. W wyjeździe wzięli udział przedw ostatnich latach w dolinie rzeki Lafnitz w ramach
stawiciele rady naukowej w/w projektu CULTURAL
programów UE: LIFE, LEADER, INTERREG IIIB
LANDSCAPE. Celem projektu, realizowanego pod
CADSES oraz TACIS m.in. przy udziale Uniwerpatronatem Rady Europy, jest opracowanie zintesytetu Rolniczego w Wiedniu. Wysłuchano referagrowanej strategii ochrony i rozwoju krajobrazów
tów na temat inicjatyw, jakie zostały podjęte w tym
kulturowych na poziomie regionalnym, narodoregionie na rzecz rozwoju i promowania agroturywym oraz na całym obszarze Europy Środkowej
styki, ochrony naturalnych i kulturowych elemen– w strefie CADSES (Central European, Adratic,
tów krajobrazu, działań z zakresu szeroko pojętej
Danubian, South-Eastern, European Space). Straenergii odnawialnej, właściwej gospodarki wodnotegia ta może być wprowadzana w proces rozwo-ściekowej, czy też praktycznego wykorzystania
ju regionalnego oraz w system planowania przesystemu GIS.
strzennego poszczególnych państw tego obszaru.
Dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji uczestnictwo w programie jest ważnym
wyzwaniem, gdyż przedmiotowa problematyka wpisuje się w istotne tendencje polityki
regionalnej prowadzonej przez Unię Europejską, która za ważny cel stawia sobie zrównoważony rozwój przy jednoczesnej ochronie,
nie tylko naturalnych ale i kulturowych zasobów naszego kontynentu.
Seminarium rozpoczęło się od sesji plenarnej, którą otworzyli gospodarze: dziekan
WIŚiG prof. Jan Pawełek, dr Józef Hernik
(kierownik projektu) oraz dr Jacek M. Pijanowski (z-ca kierownika projektu ds. spraw
naukowych). Podczas sesji nastąpiło uroczyDolina rzeki Lafnitz (żródło: Live Project Lafnitz)
ste przekazanie przedstawicielowi University
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Bardzo istotnym elementem tego międzynarodowego spotkania były wyjazdy terenowe, podczas
których uczestnicy mogli bezpośrednio zapoznać
się z wynikami prac badawczo-wdrożeniowych jak
również docenić wysokie walory kulturowe i naturalne tamtejszego krajobrazu. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudził widok terenów
oddanych meandrującej w naturalny sposób rzece
Lafnitz w otoczeniu półnaturlanych łąk w jej dolinie,
zachowanych w ramach jednego z projektów.
Efekty szerokich działań na rzecz krajobrazu
kulturowego doliny rzeki Lafnitz podziwiać można
było z tarasu wieży widokowej usytuowanej na jednym ze wzgórz. W ramach seminarium zaplanowano również bardzo interesującą część kulturalną,
w ramach której uczestnicy mieli okazję zwiedzić
m.in. Opactwo Vorau, ufundowane w 1163 r.,
w którym obecnie swoją siedzibę ma zakon Augustynów.

To międzynarodowe spotkanie było bardzo
cennym doświadczeniem, ponieważ umożliwiło
uczestnikom zapoznanie się z modelowymi działaniami prowadzonymi w Austrii na rzecz kształtowania i aktywnej ochrony krajobrazów kulturowych. Bardzo cenne okazały się również wyjazdy
terenowe. Pokazały one konkretne przykładach,
w jaki sposób Austria (kraj będący liderem na skalę europejską w dziedzinie ochrony i kształtowania
krajobrazów kulturowych) chroni i wykorzystuje zasoby krajobrazu przy pomocy konkretnych projektów, z zakresu szeroko pojętego rozwoju obszarów
wiejskich – co ważne w myśl polityki zrównoważonego rozwoju.
dr inż. Józef Hernik
dr inż. Jacek M. Pijanowski

WARSZTATY PT. „SAMA PRACA SIĘ NIE ZNAJDZIE”
Kraków, 19 stycznia 2008 r.
Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa” wraz
z Biurem Karier i Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowały 19 stycznia 2008 r. warsztaty
zatytułowane Praca sama się nie znajdzie. Praktyka, staż, praca w branży biotechnologicznej.
Biotechnolog – absolwent Akademii Rolniczej to
specjalista wysokiej klasy, z dużą wiedzą obejmującą wiele dziedzin nauki. Zdarza się jednak, iż
jest on oderwany od rzeczywistych potrzeb rynku,

nie ma ukierunkowanych planów zawodowych lub
nie wie, w jakich branżach przemysłu mógłby znaleźć zatrudnienie. Celem pierwszych tego rodzaju
warsztatów, skierowanych głównie do studentów
biotechnologii, było zachęcenie ich do poszukiwania i inwestowania w siebie, a tym samym poprawy
ich wizerunku na rynku pracy. Spotkania nie miały na celu przedstawienia konkretnych ofert pracy lecz nakierowanie na branże, jakimi warto się
zainteresować, przy poszukiwaniu
pracy w przyszłości, by w sposób
praktyczny wykorzystać wiedzę
zdobytą w trakcie studiów. Trenerzy postarali się, aby pojęcie branża biotechnologiczna zdefiniować
w nieco odmienny sposób, bardziej
związany z przemysłem i biznesem.
Celem szkoleń było również zainteresowanie i zmobilizowanie studentów młodszych lat do korzystania
z wyjazdów naukowych, wymiany
studenckiej, praktyk w przemyśle,
równie ważnych jak wysoka średnia
czy stypendium. Uczą one nawiązywania kontaktów, pracy w zespole,
dają możliwości bliższego poznania
swoich zainteresowania i predyspozycji.
Pełen cykl warsztatów obejmował dwa dni spotkań prowadzonych przez studentów Szkoły
Studentka Szkoły Głównej Handlowej prowadząca szkolenie
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Głównej Handlowej z Warszawy,
posiadających bogate doświadczenie trenerskie. Spotkanie składało
się z dwóch bloków, z których jeden poświęcony był przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych potrzebnych w poszukiwaniu pracy,
z nastawieniem na poszczególne
segmenty branży biotechnologicznej. Omówiono profil pracowników
z sektora
biotechnologicznego,
FMCG, farmaceutycznego, zwrócono uwagę na błędy, których należy
unikać podczas rekrutacji. Drugi
blok dotyczył „mowy ciała”. To bardzo ważne jak zachowujemy się,
gestykulujemy jak ubieramy się na
rozmowę kwalifikacyjną. Spotkanie
zakończyło się dyskusją na temat
przyszłości i możliwości biotechnologów w kraju i zagranicą.

Studenci Biotechnologii podczas warsztatów

Druga część warsztatów odbędzie 1 marca
2008 r. Będzie ona rozwinięciem pierwszego spotkania, a mianowicie kwestii związanych z zarządzaniem czasem, organizacją projektów i negocjacjami. Wiadomości zdobyte w trakcie spotkania
z pewnością ułatwią studentom i absolwentom
podejmowanie działań w zakresie aktywności zawodowej oraz zaprezentowanie się przyszłemu
pracodawcy z jak najlepszej strony.

Organizatorzy warsztatów serdecznie dziękują
prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich prof.
Włodzimierzowi Sademu oraz kierownikowi Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych prof.
Henrykowi Kołoczkowi za udzielone wsparcie przy
ich organizacji.
mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta
Michał Szalonek

GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA
ZWIERZYNY
Nowe studium podyplomowe w krakowskiej Akademii Rolniczej
14 listopada 2007 r. w Centrum Kongresowym
Akademii Rolniczej w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja studium podyplomowego Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny. Zebranych
powitał dr hab. Andrzej Tomek z Zakładu Zoologii
Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego – kierownik
studium i inicjator jego utworzenia. Uroczystość
rozpoczęła się sygnałem myśliwskim Powitanie”
oraz Hejnałem Wydziału Leśnego AR w Krakowie
wykonanym przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„HAGARD” AR w Krakowie.

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli
pracownicy, słuchacze studium oraz zaproszeni
goście m.in.: Zofia Chrempińska, dyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
w Ministerstwie Środowiska, Jerzy Lęcznar, radca
Ministra Środowiska, Jan Błaszczyk, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Jan
Kosiorowski dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie, Henryk Okarma, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii
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Nauk, Janusz Malawski, przedstawiciel władz Polskiego Związku Łowieckiego.
Wykład inauguracyjny pt. Ochrona wilka – sukces czy niepowodzenie? wygłosił prof. Henryk
Okarma. W ramach dyskusji wskazywano na potrzebę funkcjonowania studium i wagę inicjatywy
jego utworzenia, a także podkreślono konieczność
wszechstronnego korzystania ze zdobyczy nauki
w praktyce leśnej i łowieckiej. Podczas inauguracji
dokonano uroczystego wręczenia indeksów trzydziestu pięciu uczestnikom studium, wśród których
znaleźli się pracownicy Lasów Państwowych, służb
ochrony przyrody, pracownicy Polskiego Związku
Łowieckiego, przedsiębiorcy i osoby zajmujące się
gospodarką łowiecką w ośrodkach hodowli zwierzyny i obwodach łowieckich oraz ochroną zwierząt
z różnych stron Polski.
Podyplomowe studium Gospodarka łowiecka
i ochrona zwierzyny jest jedynym o tej tematyce
w Polsce. Trwa dwa semestry, a zajęcia odbywają
się podczas comiesięcznych, kilkudniowych zjazdów. Bogaty program studium realizowany jest
w formie wykładów (105 godz.), ćwiczeń kameralnych (20 godz.) oraz ćwiczeń terenowych (24
godz.). Tematyka wykładów obejmuje całokształt

zagadnień związanych z łowiectwem i ochroną
zwierzyny, a w szczególności:
■ łowiectwo w Polsce i na świecie,
■ biologię zwierzyny,
■ ekologię zwierząt łownych i chronionych,
■ gospodarowanie populacjami zwierząt,
■ zagospodarowanie łowisk, system Natura 2000
a łowiectwo,
■ konflikty lub szkody powodowane przez zwierzynę,
■ planowanie w łowiectwie i ochronie przyrody,
■ ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej,
■ użytkowanie łowisk,
■ czerwone księgi zwierząt,
■ fermową hodowlę gatunków łownych i chronionych,
■ trofeistykę,
■ zdrowotność zwierząt,
■ kulturotwórczą rolę łowiectwa,
■ badania łowieckie.
Podczas ćwiczeń słuchacze zapoznają się
z problematyką inwentaryzacji zwierząt oraz planowaniem łowieckim w obwodach łowieckich
i w obszarach chronionych, a także z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania ośrodków hodowli
zwierzyny.
Kadra wykładowców i prowadzących ćwiczenia
składa się ze znamienitych pracowników wydziałów
leśnych Akademii Rolniczych w Krakowie, Poznaniu i Lublinie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tekst wystąpienia inauguracyjnego

Przemawia mgr inż. Jan Kosiorowski dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

26

Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o genezie
i celu otwieranego dzisiaj studium podyplomowego
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny.
Wykładając na Wydziale Leśnym przedmioty
faunistyczne takie jak: gospodarka łowiecka, gospodarka populacjami zwierząt, ochrona fauny, czy
myślistwo, przychodzi mi na myśl, że przedmiot gospodarka łowiecka zmienia się z roku na rok. Wykładany przed półwieczem na wydziałach leśnych
przez prof. Habera z Warszawy lub prof. Szczerbińskiego z Poznania, bardzo różni się od dzisiejszego, jakby to były zupełnie inne przedmioty. Co
więcej, wykładane przeze mnie treści przed 25. laty
były odmienne od obecnie prezentowanych, chociaż nazwa przedmiotu pozostawała taka sama.
Powodem tego są zmiany w filozofii przyrody i koncepcji naszej egzystencji w przyrodzie. Widać to
wyraźnie w stereotypach dotyczących łowiectwa,
które kojarzą się nam głównie ze strzelaniem do
zwierząt. Tymczasem wiemy, że pierwszy artykuł
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prawa łowieckiego wyraźnie definiuje łowiectwo,
jako ochronę zwierząt
i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii stosowanej
oraz z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej,
rolnej i rybackiej. Głównym celem łowiectwa jest
więc zachowanie wszystkich rodzimych gatunków
zwierząt i ich biotopów,
a także łagodzenie uciążliwości dla gospodarki
leśnej, rolnej i rybackiej
oraz dla egzystencji ludzi
w miastach i osiedlach
wywołanych bytowaniem
dzikich zwierząt. Dopiero
w wyniku realizacji tych
celów możemy eksploatować populacje dzikich zwierząt uznanych
za łowne, wykorzystując
twórcze siły przyrody
w zgodzie z koncepcjami zrównoważonego użytkowania.
Warto tu powiedzieć, że postępowanie człowieka wobec przyrody uległo znaczącym zmianom.
Przecież w wyniku Konwencji z Rio de Janeiro

Zaporszeni goście podczas inauguracji studium

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”
podjęliśmy się w Polsce chronić bioróżnorodność
na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Rada Ministrów przyjęła krajową strategię ochrony bioróżnorodności, a we wszystkich
regionalnych programach operacyjnych znalazły
się priorytety dotyczące ochrony środowiska, przyjmujące zasady zrównoważonego użytkowania
zasobów przyrody.
W tej sytuacji konieczność ustawicznego
kształcenia,
zwłaszcza
w zakresie postępowania z dzikimi zwierzętami
dostrzegli leśnicy i przyrodnicy pracujący w terenie, a także pracownicy
naukowi. Głosy takie docierały do mnie z różnych
źródeł. Uważałem jednak, że w Polsce jest wiele osób bardziej godnych
ode mnie do prowadzenia takiego kształcenia.
Dopiero po konsultacjach
i rozmowach z bratnimi
katedrami na wydziałach
leśnych innych uczelni,
a zwłaszcza z prof. Ł.
Łabudzkim z Poznania
i prof. M. Wasilewskim
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z Warszawy, prof. H. Okarmą z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. R. Dziedzicem z Lublina oraz
moimi kolegami z rodzimego wydziału, podjąłem
się zadania powołania studium podyplomowego
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny.
Pragnę serdecznie podziękować za poparcie
inicjatywy powołania tego studium wielu osobom.
Dziękuję za poparcie ze strony Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Ministerstwie Środowiska wyrażone w liście napisanym
przez dyrektor Z. Chrempińską i przedstawicieli Lasów Państwowych, a zwłaszcza Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Regionalnej Dyrekcji
w Krakowie. Bardzo istotnym było poparcie wyrażone przez Polski Związek Łowiecki, a zwłaszcza
Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgowy w Krakowie. Poparcia dla studium udzielili również niektórzy marszałkowie województw.
Inicjatywa powołania studium spotkała się
z odzewem niespodziewanym nawet dla mnie. Na-

płynęło wiele zgłoszeń tak, że w niektórych przypadkach byłem zmuszony do negocjacji, by zachęcić kandydatów do zapisów na drugą edycję.
Drodzy słuchacze dziękuję Wam za podjęcie trudu kształcenia, bo przecież przyszłość łowiectwa
w naszym kraju nam wszystkim tu zgromadzonym
leży na sercu. Zorientowałem się, że większość
słuchaczy to doświadczeni przyrodnicy i praktycy,
od których wykładowcy też mogą uczyć się praktycznego łowiectwa. Nasze zajęcia będą – mam
nadzieję – owocne dla obu stron, nie będzie to więc
nauczanie lecz studiowanie. Odnoszę wrażenie,
że od dyskusji i postaw wypracowanych w trakcie
studiów będą zależeć losy gospodarki łowieckiej,
a także ochrony zwierzyny w Polsce.
Życzę wszystkim słuchaczom oraz profesorom
i wykładowcom owocnego studiowania i satysfakcjonujących dyskusji.
dr hab. inż. Andrzej Tomek.

Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
14 grudnia 2007 r.

■
■

Rektor poinformował o śmierci:
mgr Józefa Trojana – byłego dyrektora administracyjnego Zamiejscowego Wydziału Ekonomii AR w Rzeszowie
Danuty Baranowskiej – byłego pracownika
WR-E

Senat pozytywnie ocenił działalność Klubu
Akademickiego „ARKA” w roku akademickim 2006/
2007.
Senat pozytywnie zaopiniował zmianę zapisu
w § 52 oraz § 60 Statutu AR.
Senat zatwierdził
plan rzeczowo-finansowy na 2008 r.
plan remontów na 2008 r.

Rektor wręczył listy gratulacyjne Henrykowi
Juszce, Arturowi Radeckiemu-Pawlikowi, Krzysztofowi Surówce, którzy otrzymali tytuł naukowy
profesora nauk rolniczych oraz Markowi Ptakowi,
który otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

■
■

W tajnym głosowaniu Senat wybrał na stanowisko Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Floriana Gambusia.

Senat zaakceptował umowę z Universidad Politecnica de Madrid w Madrycie i Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym na Ukrainie.
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Senat wyraził zgodę na zakup prawa własności
działki nr 62/1 o pow. 0,0016 ha obr. 59 Śródmieście położonej przy ul. Łobzowskiej.

www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
POSIEDZENIE SENATU
25 stycznia 2008 r.
Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych:
prof. Stanisława Skoczenia – emerytowanego pracownika WHiBZ i WL, Józefa Grucy – pracownika
Sekcji Obsługi Technicznej i Urszuli Drewniak – byłego pracownika obsługi.

Senat podjął uchwałę w sprawie wykładni § 2
pkt. 2 „Ordynacji wyborczej” stanowiącej załącznik
nr 2 do Statutu.
■

Rektor wręczył list gratulacyjny Markowi Sikorze, który otrzymał tytuł naukowy profesora nauk
rolniczych.
■
■

■
■

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
dr hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych,
prof. dr hab. Jerzego Gruszczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze
Technicznej Infrastruktury Wsi,
prof. dr hab. Alicji Michalik na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii
Wodnej.

Senat dokonał wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.

Senat zatwierdził:
wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji w sprawie przekształcenia Zakładu
Zastosowań Matematyki w Katedrę Zastosowań Matematyki.
nowelizację uchwały Senatu nr 70/2002 - ustalające zasady zatrudniania nauczycieli akademickich w AR na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ankiety dotyczącej okresowej oceny nauczycieli akademickich w AR.
Senat zatwierdził koszty wydzielone na 2008
rok.
Senat wyraził zgodę na ustanowienie służebności na rzecz MPEC dla działki nr 60/6 obr.23
Śródmieście.

KRONIKA
REFLEKSJE PO WYSTAWIE
„Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr. Nowoczesne metody badawcze w ekologii
i bioróżnorodności środowiska wysokogórskiego”
Było uroczyste otwarcie dokonane przez JM
Rektora Janusza Żmiję, przyszedł czas na zakończenie i podsumowanie. Jesienią 2007 r. zakończono prezentację polsko-słowackiej wystawy nt.
Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr. Nowoczesne metody badawcze w ekologii i bioróżnorodności środowiska wysokogórskiego, którą od
15 grudnia 2006 roku można było oglądać w Muzeum Przyrodniczym PAN w Krakowie. Organizatorami wystawy byli pracownicy Muzeum Przyrodniczego PAN, Akademii Rolniczej w Krakowie oraz
Lasów Państwowych TANAP-u. Honorowy patronat objęli Minister Środowiska RP prof. dr hab. Jan
Szyszko oraz Ministerstwo Rolnictwa Republiki
Słowackiej.

www.ar.krakow.pl
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Z ekspozycją zapoznało się ponad 50 tysięcy
osób, głównie młodzieży. Zwiedzający mieli okazję podziwiać przepiękną przyrodę Tatr. Szlak turystyczny „wyznaczony” wśród wystawowych sal
prowadził ich przez poszczególne piętra roślinno-klimatyczne. W efektownych dioramach umieszczono charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt.
Spośród tatrzańskiej fauny najwięcej uwagi poświęcono świstakom. Na fotografiach i filmie zaprezentowano ich życie od wiosennego przebudzenia, aż
po okres jesieni, kiedy zapadały w sen zimowy.
Wystawa miała nie tylko charakter emocjonalny. Jej głównym przesłaniem było zaprezentowanie nowoczesnych technik, które mogą być wykorzystywane w badaniach i opracowywaniu strategii
ochrony przyrody w środowisku wysokogórskim.
Zaprezentowanie na wystawie wyników badań
prowadzonych w latach 2000-2006 na terenie słowackiej części Tatr, przez pracowników Akademii
Rolniczej w Krakowie – prof. Pawła Brzuskiego
i dr inż. Magdalenę Hędrzak oraz Lasów Państwowych TANAP-u – mgr inż. Barbarę Chovancową
i inż. Miroslava Brezovsky’ego, było uwieńczeniem
współpracy naukowej prowadzonej w ramach projektu pt. Mapowanie biotopów świstaka w Tatrach
Wysokich i Bielskich. Owocem badań był opraco-

wany system, w którym łącznie wykorzystano: GIS
(System Informacji Geograficznej), GPS (System
Geograficznego Pozycjonowania), wielkoformatową fotografię terestrialną i makrofotografię.
Dla potrzeb wystawy przygotowano udźwiękowioną 45 minutową prezentację mutimedialną,
podczas której podawano szczegółowe informacje
o poszczególnych elementach systemu. Umożliwił
on wierną prezentację układów przyrodniczych,
dzięki której poszczególne elementy biotopu wybranej doliny tatrzańskiej, może dokładnie zlokalizować nawet użytkownik, który nigdy w niej nie
był. Stwarza to możliwość monitorowania dynamiki
zmian zachodzących w środowisku oraz poszukiwania ich przyczyn i skutków, a także określania
zależności trudnych do stwierdzenia podczas bezpośredniej obserwacji.
Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia wielkoformatowych fotografii Doliny Wielickiej, dla której
wykonane było modelowe opracowanie systemu.
Panoramiczny charakter zdjęć, których szerokość
sięga 3 m, nie tylko mogła budzić emocje, ale także ze względu na różnorodność ujęć i wysoką rozdzielczość, umożliwiała rozpoznanie oraz ocenę
poszczególnych elementów biotopu.
Wybrane elementy biotopu świstaka w Dolinie
Wielickiej prezentowane były także jako wydruk
fragmentu mapy cyfrowej wraz z dołączoną relacyjną bazą danych, w której zawarto charakterystyki obiektów na mapie np. wejść do nor świstaków.
Dzięki temu zwiedzający mogli porównać dwie formy prezentacji pomiarów dokonywanych w terenie:
mapę cyfrową oraz wynik łącznego zastosowania
technik GIS, GPS i fotografii. W zaciszu wystawowych sal zwiedzający mogli i dokładnie zapoznać
się z nowoczesnymi metodami badawczymi.
Można zadać pytanie dlaczego tyle uwagi poświęca się wystawie, która już się zakończyła?
Pragniemy w ten sposób podkreślić, jak owocną
była współpraca Akademii Rolniczej i Lasów Państwowych TANAP-u, oraz zwrócić uwagę na fakt,
że nawet najbardziej skomplikowane i nowoczesne
wyniki badań, można w przystępnej i zrozumiałej
formie upowszechniać wśród tych, którzy decydować będą o losach przyrody.
Osoby, które nie miały okazji zobaczyć ekspozycji, informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie, w niedługim czasie planowane jest
zaprezentowanie jej na terenie Republiki Słowacji.
Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.
dr inż. Magdalena Hędrzak,
prof. Paweł Brzuski
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NAGRODZONA PRACA HABILITACYJNA
3 grudnia 2007 r. przewodniczący Wydziału
V-tego PAN prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
wręczył dr. hab. inż. Sylwestrowi Taborowi, pracownikowi Wydziału Agroinżynierii AR w Krakowie, nagrodę Wydziału Nauk Rolniczych,
Leśnych i Weterynaryjnych PAN za pracę habilitacyjną pt. Postęp techniczny a efektywność
substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie.
W pracy autor przyjął założenie, że na obecnym etapie rozwoju technologicznego postęp techniczny w rolnictwie prowadzi do wzrostu nakładów
pracy uprzedmiotowionej i ograniczenia pracochłonności produkcji, które stanowiły treść przyjętej
hipotezy roboczej.
Z uwagi na złożoność i różnorodność procesów
produkcyjnych w rolnictwie, ocenie poddał 7 wyodrębnionych procesów technologicznych w produkcji roślinnej (uprawa roli, nawożenie organiczne
i mineralne, siew i sadzenie, pielęgnacja i ochrona,
a także procesy zbioru roślin pastewnych, zbóż
i okopowych) oraz działalność produkcyjną w pod-

stawowych działach, tj. produkcję roślinną i zwierzęcą. Badaniami objęto zaszłości produkcyjne z lat
1994 i 2004 w 100 gospodarstwach rolniczych.
Założona hipoteza została pozytywnie zweryfikowana tylko w zakresie procesów technologicznych
zbioru roślin. Substytucji czynników produkcji nie
stwierdzono w procesie siewu i sadzenia, a w pozostałych procesach technologicznych produkcji roślinnej wzrostowi nakładów pracy uprzedmiotowionej towarzyszył wzrost nakładów robocizny. Analiza
statystyczna wykazała także istnienie związku pomiędzy krańcową kosztową stopą substytucji i efektywnością postępu naukowo-technicznego.
Autor przyczyn braku substytucji upatruje
w nieracjonalnej organizacji pracy, która na małych polach generuje wysokie straty czasu. Na
tej podstawie wnioskuje, że z uwalnianiem nadwyżek siły roboczej będziemy mieć do czynienia
wówczas, gdy procesowi wprowadzania nośników
postępu technicznego towarzyszyć będzie wzrost
powierzchni gospodarstw i związany z tym wzrost
wydajności pracy.

BAL AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
1 lutego 2008 r. do stołówki AR przy ul. Klemensiewicza przybyło około 400 znakomicie ubranych
gości na bal Akademii Rolniczej w Krakowie.
Bal od kilku lat cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników i studentów, nie tylko
dzięki niskiej cenie biletów, ale głównie z powodu
niepowtarzalnej atmosfery pozwalającej oderwać
się od wszelkich trosk, trudu pracy, studiowania
i życia codziennego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się rektorzy
szkół krakowskich, posłowie oraz prezesi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych z uczelnią instytucji. Wszyscy
zgodnie podkreślali, że bal AR jest najlepszym balem środowiska krakowskiego.
Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół „Avista”.
Bal nie mógłby odbyć się bez wspaniałych
sponsorów, którzy hojnie ofiarowali swoje wyroby.
Były to następujące firmy:
■ DUDA-Bis
■ Konspol-Holding z Nowego Sącza
■ Krak-Drób
■ MARKAM z Kasinki Małej
■ Muszynianka
■ Niepołomickie Zakłady Drobiarskie
■ Przetwórnia Mięsa ze Skawiny
■ Tymbark
■ U Jędrusia z Krakowa
■ Ubojnia Drobiu z Zimnodołu
■ Uzdrowisko Krynica - Żegiestów

■
■
■
■

Wolas&Kastelik z Wadowic
Zakład Masarski „JANEX” z Myślenic
Zakład Masarski ze Skawiny
Żywiec
Sponsorami balu byli również Bank PEKAO SA
oraz Pan Stanisław Cyran. Wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Zabawa trwała do „białego rana” a goście wyszli bardzo zadowoleni. Teraz pozostaje nam tylko
czekać rok do następnego balu…
mgr Monika Zębala

Rektor prof. Janusz Żmija z małżonką na balu AR

www.ar.krakow.pl
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NAGRODY DLA STUDENTÓW
Już od kilku lat studenci naszej uczelni nagradzani są za wybitne osiągnięcia naukowe i wzorowe
wypełnianie obowiązków studenta oraz szczególne
osiągnięcia organizacyjne w działalności studenckiej. W tym roku nagrody Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie w wysokości 870 zł, otrzymało 75
studentów. Uroczystość odbyła się 11 grudnia br.
w Sali Senackiej AR.
Za wybitne osiągnięcia naukowe i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta nagrodzono:
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Aleksandrę Maćkowską, Annę Adamczyk, Beatę
Wójcik, Agnieszkę Wosińską, Monikę Gorczyńską-Buzałę, Annę Buras, Katarzynę Juzoń, Stanisława Drabika, Aleksandrę Winiarską, Joannę Krysztofiak, Martę Węgrzyn, Sylwię Lech, Agnieszkę
Skowron
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Annę Nowak, Justynę Maliszewską, Katarzynę Cieślik, Aleksandrę Ruśkiewicz, Martę Robok, Martę
Staszak, Krzysztofa Szczęcha

Rektor prof. Janusz Żmija i prorektor prof. Włodzimierz Sady podczas wręczania nagród
Wydział Ogrodniczy
Jakuba Połącarza, Przemysława Kopcia, Łukasza
Skoczylasa, Małgorzatę Nadziakiewicz, Bartosza
Cibę

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Zuzannę Rułkę, Karolinę Sudykę, Joannę Marchewkę, Annę Przebindę, Annę Jasińską, Magdalenę
Kręciwilk, Dorotę Malec, Agatę Banaszczuk-Bąk

Wydział Agroinżynierii
Tomasza Regułę, Sylwestera Żebro, Mateusza Malinowskiego, Dariusza Niezgodę, Elżbietę Kowalik

Wydział Leśny
Michała Mackiewicza, Tomasza Krupę

Wydział Technologii Żywności
Annę Rączkę, Krystynę Pogoń, Patrycję Borowską
Magdalenę Rekowską, Krystynę Cholewę
Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe
Martę Irlę, Dominikę Dyrek, Klaudię Pawlinę, Joannę Merchut, Alicję Sochaj

Nagrodzona studentka Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodzezji
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Za szczególne osiągnięcia organizacyjne
w działalności studenckiej nagrodę otrzymali:
Elżbieta Kornalska – WR-E, Agnieszka Ostafin
– WR-E, Robert Ziółko – WR-E, Edyta Grochot –
WR-E, Anna Żuber – WR-E, Kamil Lorenc WR-E
Michał Nowak – WHiBZ, Zofia Bekas – WHiBZ,
Anna Rakowska – WHiBZ, Magdalena Chęć – WIŚiG, Michał Szanduła – WIŚiG, Grzegorz Skrzypek
– WIŚiG, Anna Krzak WIŚiG, Jan Lach – WL, Joanna Urban – WL, Gardas Agata – WL, Bartosz Arkuszewski – WL, Michał Walentyn – WL, Michał Polok
– WL, Damian Kluska – WO, Łukasz Kołodziejczyk
– WO, Barbara Majewska – WO, Monika Kwiatkowska – WO, Wojciech Wesołowski – B-SM
Joanna Wojdyła – B-SM.
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SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
AKADEMII ROLNICZEJ
14 grudnia 2007 r. już po raz kolejny
w stołówce akademickiej przy ul. Klemensiewicza odbyło się tradycyjne spotkanie
przedświąteczne pracowników i studentów Akademii Rolniczej zorganizowane
przez władze uczelni.
Spotkanie swoją obecnością uświetnił
ks. kardynał Franciszek Macharski, który
pobłogosławił chleb i wygłosił świąteczno-noworoczne słowo Boże.
Część artystyczną rozpoczął Zespół
Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, następnie z bogatym repertuarem kolęd
i pastorałek zarówno polskich, jak i angielskich wystąpił Chór Akademii Rolniczej. Po raz pierwszy publicznie wystąpił
najmłodszy zespół uczelniany – Męski
Chór Środowiska Akademickiego. Na zakończenie zaśpiewał i zatańczył
Ks. kardynał Franciszek Macharski błogosławi chleb;
Studencki Zespół Góralski „Skalni”,
obok
JM
Rektor prof Janusz Żmija oraz prof. Kazimierz Wiech
który tradycyjnie złożył wszystkim
góralskie życzenia nie zapominając
o tradycji sypania zbożem.
a pracownicy, studenci oraz przybyli goście symJM Rektor prof. Janusz Żmija złożył obecnym
bolicznie połamali się chlebem.
najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne,
mgr Monika Zębala

WSPÓŁPRACA KRAKOWSKICH UCZELNI Z URZĘDEM MIASTA
Dziesięć krakowskich uczelni
(AR, UJ, AGH, UE, PK, AP, ASP,
PAT, PWST, AWF) podpisało
umowę o współpracy na rzecz
rozwoju gospodarczego miasta
Krakowa. Ze strony Akademii Rolniczej porozumienie podpisał JM
Rektor AR prof. dr hab. Janusz
Żmija. W uroczystości uczestniczyła również prorektor ds. nauki
i współpracy międzynarodowej
prof. Krystyna Koziec.
Dzięki zintegrowaniu wysiłków miasta i krakowskich uczelni
w zakresie promocji, Kraków ma
stać się jeszcze atrakcyjniejszym
miejscem do podejmowania studiów, działalności naukowo-badawczej oraz lokowania inwestycji
w sektorach opartych na wiedzy
i dostępie do wysoko wykwalifikowanych kadr.

Podpisanie umowy o współpracy

www.ar.krakow.pl
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Kraków jest dużym ośrodkiem akademickim
i gospodarczym. To tutaj ulokowały swoje siedziby
jedne z najbardziej znaczących firm branży informatycznej czy outsourcingowej.
Pozytywny wizerunek miasta przyniesie korzyści obu stronom porozumienia. Jeżeli zwiększy się
liczba studentów, automatycznie zwiększy się liczba mieszkańców, a to spowoduje wzrost wpływów
finansowych do budżetu miasta.

Współpraca przy podejmowaniu akcji marketingowych, wzajemne wsparcie i dbałość o rozwój
miasta, gospodarki i wysokich technologii to niewątpliwe dobry pomysł. W najbliższym czasie zostanie ustalona lista wspólnie realizowanych projektów.
mgr inż. Izabella Jachimczyk

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH ROCZNIC
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE W 2008 r.

1 lutego 2008

40. rocznica oficjalnego otwarcia Instytutu Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropikalnych i Subtropikalnych WSR (obecnie Katedra Rolnictwa Światowego) – 1 lutego
1968 r. (Zarządzenie o utworzeniu Instytutu z dnia 27 XII 1967). Starania o utworzenie takiej jednostki rozpoczęto 70 lat temu – w 1938 r. na Wydziale Rolniczym UJ

1 lipca 2008

45. rocznica reaktywowania Wydziału Leśnego WSR (zlikwidowanego w 1955 r.) –
1 lipca 1963 r. (Zarządzenie z dnia 15 V 1963)

1 lipca 2008

40. rocznica utworzenia Wydziału Ogrodniczego WSR – 1 lipca 1968 r. (Zarządzenie z dnia 13 VI 1968)

1 lipca 2008

35. rocznica utworzenia Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu
Rolnego w Rzeszowie – 1 lipca 1973 r. (Zarządzenie z dnia 19 VI 1983) oraz
15. rocznica powstania Wydziału Ekonomii w Rzeszowie – 27 stycznia 1993 r.
(Wydział włączono do Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.)

1 września 2008

55. rocznica utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie – 1 września 1953 r.
(Zarządzenie z dnia 29 VII 1953) oraz 30. rocznica nadania Uczelni imienia Hugona Kołłątaja – 1 października 1978 r. (Zarządzenie z dnia 12 IX 1978)

1 września 2008

55. rocznica utworzenia Wydziału Zootechnicznego WSR – 1 września 1953 r.
(Zarządzenie z dnia 13 VIII 1953) oraz
10. rocznica zmiany nazwy na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt AR – 5 stycznia
1998 r.

15 września 2008

85. rocznica przekształcenia Studium Rolniczego UJ w Wydział Rolniczy UJ –
15 września 1923 r. (Zarządzenie z dnia 18 VIII 1923)

20 lipca 2008

70. rocznica utworzenia Katedry Mikrobiologii Rolniczej na Wydziale Rolniczym UJ
– 20 lipca 1938 r.

wiosna 2008

100. rocznica rozpoczęcia budowy nowego gmachu Studium Rolniczego UJ –
Collegium Godlewskiego przy ul. Żabiej w Krakowie (obecnie al. Mickiewicza 21)

DATY, KTÓRE WARTO ZAPAMIĘTAĆ...
Styczeń 2008
3I

34

20. rocznica zgonu KAMILA ROGALIŃSKIEGO (1914-1988), profesora użytkowania lasu i inżynierii leśnej na Wydziale Leśnym WSR, AR, prorektora WSR
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26 I

30. rocznica zgonu BOLESŁAWA KRÓLA (1929-1978), docenta w Katedrze Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich WSR, AR

31 I

10. rocznica zgonu JERZEGO SOLARZA (1934-1998), profesora ekonomiki rolnictwa, dyrektora Instytutu Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropikalnych i Subtropikalnych WSR, AR

Luty 2008
2 II

125. rocznica urodzin LUDWIKA PAZIRSKIEGO (1883-1981), zastępcy profesora
w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych WSR

6 II

25. rocznica zgonu HENRYKA BIELECKIEGO-KONOPELKO (1919-1983), docenta w Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej WSR, AR

Marzec 2008
2 III

20. rocznica zgonu KAROLA STARMACHA (1900-1988), kierownika Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa oraz Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikch na Wydziale Rolniczym UJ

8 III

100. rocznica urodzin HALINY BIER (1908-1987), docenta, kierownika Studium
Wiejskiego Gospodarstwa Domowego WSR

26 III

100. rocznica urodzin ZBIGNIEWA KAWECKIEGO (1908-1981), profesora zoologii WSR

30 III

125. rocznica urodzin WŁADYSŁAWA VORBRODTA (1883-1940), profesora
w Katedrze Chemii Rolnej Studium i Wydziału Rolniczego UJ

Kwiecień 2008
15 IV

140. rocznica urodzin WALERIANA KLECKIEGO (1868-1920), profesora hodowli
zwierząt i mleczarstwa na Studium Rolniczym UJ, dyrektora Studium Rolniczego

11 IV

40. rocznica zgonu JULIUSZA JAKÓBCA (1905-1968), profesora w Zakładzie
Hodowli Bydła WSR

20 IV

20. rocznica zgonu i 95. rocznica urodzin (4 VIII) JANA BURZYŃSKIEGO (1913-1988), profesora matematyki WSR, AR

21 IV

30. rocznica zgonu EDWARDA CHODZICKIEGO (1897-1978), profesora ogólnej
i szczegółowej hodowli lasu WR UJ, WSR, AR

Maj 2008
11 V

20. rocznica zgonu JADWIGI HEINRICH (1921-1988), docenta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa WSR, AR

15 V

60. rocznica zgonu DEZYDEREGO SZYMKIEWICZA (1885-1948), profesora
w Katedrze Ekologii i Klimatologii na Wydziale Rolniczo-Leśnym UJ

20 V

100. rocznica urodzin ZBIGNIEWA KAMIŃSKIEGO (1908-1961), profesora w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt WSR, prorektora WSR

Czerwiec 2008
7 VI

45. rocznica zgonu i 105. rocznica urodzin (18 VI) TADEUSZA GIERUSZYŃSKIEGO (1903-1963), profesora dendrometrii i fotogrametrii leśnej, organizatora
Wydziału Leśnego WSR

Lipiec 2008
17 VII

90. rocznica zgonu EDWARDA JANCZEWSKIEGO (1846-1918) profesora botaniki, współzałożyciela Studium Rolniczego UJ, rektora UJ

www.ar.krakow.pl
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27 VII

95. rocznica urodzin STANISŁAWA TRELI (1913-1990), profesora żywienia
zwierząt WSR, AR, prorektora WSR

Sierpień 2008
10 VIII

20. rocznica zgonu HENRYKA SZILÁGYI (1904-1988), docenta, współorganizatora i dyrektora Instytutu Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropikalnych i Subtropikalnych

12 VIII

30. rocznica zgonu JANA ZABŁOCKIEGO (1894-1978), docenta botaniki, kierownika Ogrodu Warzywno-Owocowego i Pola Doświadczalnego oraz Katedry Botaniki na Wydziale Rolniczym UJ

21 VIII

40. rocznica zgonu MICHAŁA WÓJCICKIEGO (1892-1968), profesora maszynoznawstwa rolniczego WR UJ i WSR, prorektora WSR

22 VIII

10. rocznica zgonu KRYSTYNY OLEKSYNOWEJ (1912-1998), docenta w Katedrze Gleboznawstwa WR UJ, WSR, AR

Wrzesień 2008
10 IX

10. rocznica zgonu KAZIMIERZA ZABIEROWSKIEGO (1926-1998), profesora
ekonomiki rolnictwa na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie

18 IX

100. rocznica urodzin JANA MARCHLEWSKIEGO (1908-1961), profesora anatomii zwierząt UJ, WSR

19 IX

30. rocznica zgonu RYSZARDA GĄSKI (1924-1978), profesora mechanizacji rolnictwa WR UJ, WSR, AR, współtwórcy Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa AR

Październik 2008
13 X

80. rocznica zgonu TADEUSZA MICHAŁA GOŁOGÓRSKIEGO (1872-1928), profesora maszynoznawstwa rolniczego WR UJ

15 X

20. rocznica zgonu i 105 rocznica urodzin (2 XII) JÓZEFA GONDKA (1903-1988),
profesora ochrony roślin WR UJ, WSR, AR

26 X

125. rocznica urodzin SZYMONA WIERDAKA (1883-1949), profesora botaniki
leśnej na Wydziale Rolniczo-Leśnym UJ

Listopad 2008
2 XI

20. rocznica zgonu i 105. rocznica urodzin (15 I) ALEKSEGO JAGIELSKIEGO
(1903-1988), docenta fizyki WR UJ, WSR, AR

14 XI

30. rocznica zgonu JANA JÓZEFA TOKAJA (1922-1978), docenta w Katedrze
Gleboznawstwa WSR, AR

Grudzień 2008
27 XII

25. rocznica zgonu i 85. rocznica urodzin (5 VI) JANA MACHA (1923-1983), profesora ogólnej hodowli lasu WSR, AR

30 XII

50. rocznica zgonu i 105. rocznica urodzin (12 IV) MIECZYSŁAWA CZAJI (1903-1958), profesora w Katedrze Hodowli Szczegółowej Zwierząt Wydziału Rolniczego UJ
Opracowała Ligia Hayto
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„Wielokierunkowość badań
w rolnictwie i leśnictwie”.
II Ogólnopolska Konferencja
Doktorantów”

„XI Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”

„XVI Szkoła Zimowa z Metodologii Hodowli Bydła”

3

5

„Postęp naukowo-techniczny
i organizacyjny
w rolnictwie”

Temat konferencji

2

1

Lp.

www.ar.krakow.pl

międzynarodowa

krajowa

krajowa

międzynarodowa

Zasięg

10.12.2007 r.

31.01.2008 r.

10.01. 2008 r.

21.12.2007 r.

Termin
zgłoszenia
udziału

31.03-04.04
Zakopane

20-22.04
Kraków
Niepołomice

15.03
Kraków

18-22.02
Zakopane

Data
i miejsce
konferencji

prof. dr hab.
Jan Szarek

prof. dr hab.
Tadeusz Juliszewski

Samorząd Doktorantów

dr hab.
Sylwester Tabor

Nazwisko
organizatora
lub sekretarza
Adres organizatora
wraz z telefonem

Katedra Hodowli Bydła,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel. 012 662 40 90
e-mail: rzszarek@cyf-kr.edu.pl
Współorganizatorzy: Klub Profesorski Hodowców Bydła, Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie oraz Oddział Wojewódzki SITR w Krakowie

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa,
ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków,
tel. 012 662 46 89, 012 662 46 79
e-mail: agnieszka.peszek@ar.krakow.pl,
chmaj@ar.krakow.pl
Współorganizatorzy: Komitet Techniki Rolniczej PAN,
Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej oraz Polskie
Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

Samorząd Doktorantów Akademii Rolniczej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel. 012 662 43 22
e-mail: sdar@ar.krakow.pl

Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki
ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
tel. 012 662 46 20,
e-mail: tabor@ar.krakow.pl
Współorganizatorzy: Komitet Techniki Rolniczej PAN,
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW NA 2008 ROK

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

37

38

„XIII Konferencja Dziekanów
i Prodziekanów kształcących
na kierunku Zootechnika”

„Rozwój infrastruktury i problemy ekologii terenów wiejskich”

„The XXXVIII Meeting of
European Society for New
Methods in Agricultural”

„V Międzynarodowa Konferen- międzynacja Naukowa – Toksyczne
rodowa
substancje w środowisku”

8

9

10

www.ar.krakow.pl

11

międzynarodowa

międzynarodowa

krajowa

„Monitoring środowiska a bez- krajowa
pieczna żywność”

7

międzynarodowa

„XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metal ionns
and other abiotic factors in
theeEnvironment”

6

15.02.2008 r.

15.05.2008 r.

31.12.2007 r.

31.03.2008 r.

15.05.2008 r.

30.01. 2008 r.

02-03.09
Kraków

27-31.08
Kraków

16-18.06
Dobczyce

19-20.06
Kraków,
Krynica

13.06
Kraków

12-13.05
Kraków

prof. dr hab.
Czesława Jasiewicz

dr hab.
Andrzej Sechman

prof. dr hab.
Jerzy Gruszczyński

prof. dr hab.
Czesław Klocek

prof. dr hab.
Ewa Cieślik

prof. dr hab.
Magdalena Jaworska

Katedra Chemii Rolnej,
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel. 012 662 43 42
e-mail: rkch@ar.krakow.pl,
rrkielia@cyf-kr.edu.pl
Współorganizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Akademii Rolniczej oraz Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt, Katedra Fizjologii Zwierząt, Katedra
Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel. 012 633 38 24
e-mail:rzsechma@cyf-kr.edu.pl

Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi AR
w Krakowie, ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków,
tel. 012 662 46 59,
e-mail: gruszczynski@ar.krakow.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 012 662 41 73, 0606 238 467
e-mail:rzklocek@cyf-kr.edu.pl,
whbz@ar.krakow.pl

Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności
Wydział Technologii Żywności,
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków,
tel. 012 662 48 25, 012 662 48 32
e-mail: igajda@ar.krakow.pl

Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego,
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel. 012 662 43 99, 012 662 44 00
e-mail:rrjawor@cyf-kr.edu.pl
Współorganizatorzy: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Katedra Chemii, Katedra Mikrobiologii oraz Małopolskie
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Akademii Rolniczej w Krakowie
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„Central European Congress
of Life Sciences
„EuroBiotech 2008 – Red
Biotechnology”

14

30.06.2008 r.

31.09.2008 r.

15.12.2007 r.

krajowa

międzynarodowa

07.12.2007 r.

międzynarodowa

„Zdobycze genetyki populacyj- międzynanej i biochemicznej drzew
rodowa
leśnych”

„Kształtowanie ilościowych
i jakościowych zasobów wod
nych na obszarach wiejskich
– aspekty techniczne, prawne
i ekonomiczne”

13

15

„Rola melioracji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych ENVIRO 2008”

12

24.10
Kraków

17-19.10
Kraków

25-26.09
Kraków,
Dobczyce

16-18.09
Kraków,
Dobczyce

www.ar.krakow.pl
prof. dr hab.
Janusz Sabor

mgr Ewa Woch
Katarzyna Perlik

prof. dr hab.
Piotr Laidler

prof. dr hab. med.
Aldona
Dembińska -Kieć

prof. dr hab.
Kazimierz Strzałka

prof. dr hab.
Henryk Kołoczek

prof. dr hab.
Jan Pawełek

dr hab.
Krzysztof Ostrowski,
prof. AR

Opracowała Zofia Rymarczyk

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie,
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17,
tel. 012 424 02 00,
Współorganizator: Akademia Rolnicza w Krakowie –
Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew
Leśnych WL

Akademia Rolnicza, Zakład Biochemii,
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków,
tel. 012 662 51 93,
e-mail: koloczek@ogr.ar.krakow.pl
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii,
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków,
tel. 012 664 65 09,
e-mail: strzalka@mol.uj.edu-pl
Collegium Medicum UJ, Zakład Biochemii Klinicznej,
ul. Kopernika 15a, 31-501 Kraków,
tel. 012 421 40 06
e-mail: mbkiec@cyf-kr.edu.pl
Collegium Medicum UJ, Katedra Bochemii Lekarskiej
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków,
tel. 012 422 74 00
Targi w Krakowie Sp.z o.o.
ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków,
tel. 012 651 90 15
e-mail: perlik@targi.krakow.pl

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel. 012 662 40 50
e-mail: wmiernik@ar.krakow.pl
Współorganizatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
e-mail: rmkowali@cyf-kr.edu.pl, kmiks@ar.krakow.pl
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KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY
PODSTAWY HYDROGEOMORFOLOGII CIEKÓW GÓRSKICH
Książka przeznaczona jest dla biologów, ekologów, geografów oraz inżynierów kształtowania
i ochrony środowiska (z przykładami obliczeniowymi), Kraków 2006, autor: Artur Radecki-Pawlik, pozycja opracowana w w Katedrze Inżynierii Wodnej
Akademii Rolniczej w Krakowie im. Hugona Kołłątaja z okazji XIII Warsztatów bentologicznych: Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych
wód płynących, Ochotnica-Kraków, 18-20 maja
2006. Copyright by BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2006. Copyright by Instytut Nauk o Środowisku,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, s. 130,

W Polsce do rzadkości należą badania hydrobiologiczne, w których do opisu bądź oceny stanu
ekosystemu cieku wykorzystuje się badania hydrologiczne. Podobnie nie stosuje się rutynowej oceny
hydrogeomorfologicznej w badaniach stanu jakości
wód płynących. Wydaje się, że przyczyn takiego
stanu rzeczy jest kilka. Z jednej strony, przez całe
lata przeważał pogląd, że za jakość wody odpowiadają tylko wprowadzane do niej ścieki lub inne
zanieczyszczenia. Pogląd ten, niestety, wciąż jest
bardzo popularny wśród pracowników służb zajmujących się rutynową kontrolą jakości wód, którzy
jakby nie chcą zauważać wpływu zlewni
na jakość płynącej wody. Z drugiej strony,
badania hydrologiczne wciąż są bardzo
mało popularne wśród samych hydrobiologów. Wynika to zarówno z braku podstawowej wiedzy hydrologicznej i możliwości jej zastosowania do wyjaśnienia
wielu zjawisk biologicznych, jak również
oporu i wzajemnej niechęci środowiska hydrologów i hydrotechników oraz
biologów (przyrodników). Przyrodnicy
oskarżają hydrotechników o ignorancję
biologiczną i często niezrozumiały (matematyczny) język; hydrolodzy zaś, nie mając zwykle przygotowania biologicznego,
nie dostrzegają zupełnie tego, że rzeka
to nie tylko koryto i płynąca w nim woda,
którą (często) trzeba „ujarzmić”.
Prezentowana praca ma na celu przybliżenie przedstawicielom nauk biologicznych (zwłaszcza hydrobiologom), geograficznych oraz inżynierom kształtowania
i ochrony środowiska podstawowych pojęć z zakresu hydrologii, hydrauliki, procesów kształtujących koryta oraz geomorfologii żwirodennych rzek i potoków
górskich. Obecnie, wiadomości łączące
wymienione tu dziedziny wiedzy próbuje
się zamknąć wspólną nazwą – hydrogeomorfologia. W poszczególnych rozdziałach monografii autor starał się zwrócić
uwagę czytelnika na możliwe związki
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składu zgrupowań makrobezkręgowej fauny dennej z czynnikami abiotycznymi. W publikacji przedstawiono podstawowe problemy hydrogeomorfologii, aby zwrócić uwagę hydrobiologów pracujących
w terenie na procesy fluwialne kształtujące koryto
cieku i na ich przyczyny. Mam nadzieję, że zachęci
ich to do współpracy z naukowcami reprezentującymi inne dziedziny wiedzy związanej z wodą, dla
osiągnięcia wspólnego dobra: poprawy stanu ekologicznego rzek i potoków w Polsce. To wszystko
także po to, aby lepiej, wspólnie, zrozumieć rzekę.

Jeżeli choć trochę dopomoże w tym prezentowana
monografia, cel Autora będzie zrealizowany.
Publikacja powstała po blisko dziesięcioletnim
okresie współpracy autora z Zakładem Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
a w szczególności z dr Małgorzatą Kłonowską-Olejnik, jako wynik doświadczeń i dyskusji podczas prowadzonych wspólnie badań naukowych
w korytach rzek i potoków karpackich.
prof. Artur Radecki-Pawlik

NAUKA DLA PRAKTYKI
Uaktualnione wydanie Nauki dla
praktyki zawiera informacje dotyczące
zakresu prowadzonych w krakowskiej
Akademii Rolniczej badań naukowych,
działalności edukacyjnej, szkoleń, wykładów, konsultacji, analiz, doradztwa, usług
i oferowanych technologii. Z przewodnika
można dowiedzieć się o możliwościach
i potencjale naukowym katedr, zakładów
i innych jednostek uczelni. Publikacja finansowana częściowo ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na działalność Punktu Kontaktowego
została wydana przez Biuro Programów
Międzynarodowych przy współpracy Biura Informacji i Promocji AR.

www.ar.krakow.pl
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FUNDACJA AKADEMII ROLNICZEJ
Postanowieniem Senatu i Rektora Akademii
Rolniczej w Krakowie powołano Fundację Akademii
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działała ona w oparciu o Statut zatwierdzony aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
w Krakowie w oparciu o przepisy prawne zawarte
w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, 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 finansowego najbiedniejszym studentom naszej uczelni,
inicjowanie i wspieranie działań zmierzających
do podnoszenia poziomu rozwoju intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i małych
ośrodków miejskich.
Cele te będą realizowane poprzez:
organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów,
sympozjów i wykładów,
finansowanie wydatków związanych z zakupem książek, prasy, pomocy naukowych, programów komputerowych itp.,
pomoc finansową i rzeczową najbiedniejszym
studentom,
finansowanie lub dofinansowywanie stypendiów,
pokrywanie kosztów praktyk krajowych i zagranicznych.

Środki finansowe pozyskiwane będą z różnych
źródeł. Pierwszą kwotę w wysokości 1.000 zł uiścił
fundator, czyli rektor przy zatwierdzaniu aktu notarialnego.
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■
■
■
■
■
■

Inne dofinansowania pochodzić będą z:
wpłat od osób fizycznych 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 przewodniczącym
z urzędu jest aktualny Rektor prof. Janusz Żmija.
Kadencja Rady pokrywa się z okresem kadencji
rektora Akademii. Działalnością Fundacji kieruje
Zarząd, w trzyosobowym składzie:
prezes – prof. Rudolf Michałek,
viceprezes – prof. Jerzy Niedziółka,
skarbnik – prof. Karol Noga,
Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
Mając na uwadze pełną realizację przedstawionych powyżej celów, Zarząd Fundacji zwraca
się z gorącym apelem do całej społeczności naszej
uczelni o wsparcie finansowe i zasilenie naszego
funduszu. Będzie nam łatwiej zwrócić się z prośbą
o datki finansowe dla Fundacji do osób fizycznych
i prawnych spoza uczelni jeśli wykażemy hojność
własnych pracowników. Licząc na pozytywną 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
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