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Oddajemy dziś w Państwa ręce pierwszy w 2011 roku numer Biuletynu Informacyjnego, rozpoczynając tym samym kolejny rok naszej współpracy.
Jako Redakcja dziękujemy za liczne wyrazy sympatii i uznania dla owoców naszej pracy, dzięki nim wiemy, że nasz Biuletyn podoba się Państwu.
17 lutego rozstrzygnęliśmy trzecią już edycję konkursu na okładkę. Liczba prac, jakie otrzymaliśmy, utwierdziła nas w przekonaniu, że ta forma na-
szej współpracy z Czytelnikami cieszy się dużym zainteresowaniem.
Początek roku, to czas, w którym rozliczamy się z podatków, dlatego też pragniemy przypomnieć o działalności naszej uczelnianej Fundacji Uniwersy-
tetu Rolniczego. To ze środków przekazywanych przez Państwa, w ramach 1 proc. podatku, fundowane są stypendia dla studentów. Szczegóły na te-
mat działalności Fundacji, w tym numer KRS, znajdziecie Państwo w Biuletynie.
W 1911 roku został oddany do użytku budynek dydaktyczny przy Alei Adama Mickiewicza 21, zatem w tym roku obchodzi on swój setny jubileusz.
Chcielibyśmy, aby to ważne dla naszej społeczności akademickiej wydarzenie, zostało odnotowane na łamach Biuletynu. Wszystkich, którzy zechcą
podzielić się z Czytelnikami swoimi wspomnieniami związanymi z tym jubileuszem prosimy o kontakt z naszą Redakcją.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego – Szymon Sikorski
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Magnificencjo Rektorze
Wysoki Senacie
Dostojny i czcigodny Doktorze Honorowy
Szanowni Goście i Pracownicy Uczelni
Drodzy Studenci

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa jest zawsze wydarzeniem niezwykłym
nie tylko w murach wnioskującego Wy-
działu, ale także świętem całej Uczelni. Tytuł
honorowy, będący najbardziej zaszczytną
godnością akademicką, nadaje uczelnia oso-
bom wyjątkowo zasłużonym dla nauki, zwią-
zanym z jej profilem naukowo-badawczym
i dydaktycznym. Do osób takich bez wątpie-
nia należy Pan Profesor Rudolf Michałek,
pracownik naukowy Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, je-
den z najwybitniejszych uczonych obecnego
i ubiegłego wieku w dziedzinie nauk rolni-
czych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
Tym samym, z poczuciem niezwykle waż-
nego zadania, jakie spoczywa na promotorze
podczas uroczystości nadania tytułu i godno-
ści doktora honoris causa Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, mam wielki zaszczyt
i honor przedstawić sylwetkę prof. dr hab.
Rudolfa Michałka, człowieka gorącego serca
i wielkiego umysłu, wybitnego nauczyciela
akademickiego i wychowawcy wielu licznych
kadr naukowych, człowieka skromnego i nie-
zwykle życzliwego ludziom.
Zaprezentowanie wszystkich dokonań Profe-
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sora w krótkim wystąpieniu jest zadaniem
niewykonalnym. Pozwolę sobie zatem na za-
akcentowanie tylko najważniejszych faktów
z bogatego życiorysu naukowego Czcigod-
nego Doktora Honorowego, na które zwró-
cili uwagę wybrani, wybitni i niezwykle kom-
petentni recenzenci, powołani w procedurze
nadania tej najwyższej godności akademic-
kiej prof. Janusz Haman, prof. Jan Broni-
sław Dawidowski i prof. Adam Krysztofiak.
Wszyscy recenzenci uważają Profesora Ru-
dolfa Michałka za osobę ze wszech miar za-
sługującą na nadanie Jemu tytułu doktora ho-
noris causa naszej Uczelni. Profesor Janusz
Haman, członek rzeczywisty PAN, napisał:
…dorobek naukowy i zawodowy rozwijał się
w przypadku prof. Michałka nadzwyczaj
szybko. Urodzony w 1941 w Pewelce w Beski-
dzie Żywieckim, mając 23 lata ukończył, mimo
trudnych warunków okresu wojennego i powo-
jennego, z wyróżnieniem studia rolnicze
w Krakowie na Wydziale Rolniczym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, zaś już po 5-ciu latach od
dyplomu, bo w 28 roku życia obronił rozprawę
doktorską. Habilitował się równie szybko mając
32 lata. Mając 33 lata objął funkcję wicedyrek-
tora Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rol-
nictwa WSR (obecnie Uniwersytetu Rolni-
czego) w Krakowie. Dziekanem ówczesnego
Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa
Akademii Rolniczej w Krakowie został również
w młodym wieku, gdyż mając 37 lat. Tytuł pro-
fesora uzyskał po roku mając zaledwie 38 lat…

Wspomniany Recenzent nadmienia także, że
prof. Rudolf Michałek …będąc w grupie naj-
młodszych członków Akademii, działa czynnie
i bardzo skutecznie w strukturach PAN, prze-
wodnicząc od wielu lat Komitetowi Techniki
Rolniczej PAN, kilku radom naukowym placó-
wek Akademii w tym Instytutowi Agrofizyki
w Lublinie im. Prof. Bohdana Dobrzańskiego
i placówek resortowych. Zdaniem tego samego
Recenzenta …wielkie zaufanie całego środowi-
ska polskiej agroinżynierii spowodowało wybór
prof. Michałka na członka Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, do której był stale wybie-
rany jako jeden z najdłużej pracujących jej
członków.
Profesor Janusz Haman jest także przeko-
nany, że …Prof. Rudolf Michałek jest dosko-
nale rozeznany w najnowszych trendach nauki
i techniki praktyki światowej. Wiedzę tę uzy-
skał zarówno w trakcie kontaktów osobistych
podczas stażów w licznych placówkach zagra-
nicznych, jak też przewodnicząc polskiemu
 oddziałowi Międzynarodowej Komisji Inży-
nierii Rolniczej (CIGR) pierwszej i najwięk-
szej światowej organizacji działającej w dzie-
dzinie agroinżynierii. Ten sam Recenzent
twierdzi, że …cechą wyróżniającą zasługi prof.
Michałka jest jego decydujący wpływ na całe
naukowo-zawodowe środowisko techniki rolni-
czej w Polsce…, …a jego wpływ na rozwój kilku
generacji polskich uczonych był niewątpliwie
dominujący. Można więc określić, że Profesor
Michałek jest wybitnym kreatorem polskiej

Prof dr hab. inż. Rudolf Michałek
doktorem honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Poznań, 19 stycznia 2011 r.

Laudacja wygłoszona przez promotora prof. dr hab. Andrzeja Mocka – 
kierownika Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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szkoły naukowej w dziedzinie agroinżynierii.
Profesor Haman widzi: … prof. Michałka
jako jedną z najwybitniejszych postaci nie
tylko w naukach agroinżynieryjnych, ale
w ogóle w całych polskich naukach rolni-
czych.
Według profesora Jana Bronisława Dawi-
dowskiego na szczególne podkreślenie zasłu-
guje zaangażowanie prof. Michałka w utwo-
rzenie szkół naukowych, których celem było
zdynamizowanie rozwoju krajowej kadry na-
ukowej. Potwierdzeniem wysokiego uznania
dla działalności i osiągnięć Profesora w tym
obszarze jest duża liczba uczestników tych
szkół od magistrów i doktorów począwszy,
do profesorów tytularnych włącznie.
Jako uczestnik kilku takich szkół – ja także –
w pełni potwierdzam, że dzięki tym szkołom
wpływ Profesora Rudolfa Michałka rozciąga
się na rozwój kadry naukowej w całej Polsce,
obejmując niemal wszystkie krajowe ośrodki
akademickie oraz instytuty naukowe zwią-
zane z inżynierią rolniczą i dyscyplinami po-
krewnymi.
Profesor Adam Krysztofiak – opiniodawca
z naszej Uczelni – napisał …łączny autorski
i współautorski dorobek naukowy Kandydata
obejmuje ponad 500 pozycji, z czego ponad
200 stanowią oryginalne opublikowane prace
twórcze, natomiast 18 pozycji to monografie.
Z prac monograficznych na szczególną uwagę
zasługuje wydana w 1998 roku i upowszech-
niona za granicą książka „Uwarunkowania
technicznej rekonstrukcji rolnictwa”, która zo-
stała wyróżniona w 1999 roku Nagrodą I°
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Po-
dobne przyjęcie i wyróżnienie spotkało wydaną
w 1993 roku monografię „Energia odnawialna
– możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania
w rolnictwie”.
Ten sam recenzent wspomina także, że …
Wyrazem uznania osiągnięć Profesora Ru-
dolfa Michałka są przyznane Jemu liczne wy-
różnienia i odznaczenia. Spośród nich najwyż-
sze to Krzyż Komandorski, Krzyż Oficerski
i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
Medal Komisji Edukacji Narodowej. Spośród

innych wyróżnień znaczną grupę stanowią
medale za zasługi nadane przez środowisko
naukowe, a wśród nich medal – Zasłużony dla
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkow-
skiego w Poznaniu…

W dorobku Profesora Rudolfa Michałka nie
sposób pominąć recenzji licznych wniosków
w sprawie nadania wydziałom wielu uczelni
uprawnień do doktoryzowania bądź habilito-
wania w dyscyplinie inżynierii rolniczej.
W gronie tych jednostek znalazł się także
nasz Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, któ-
rego wnioski zarówno o prawa doktoryzowa-
nia, jak i habilitowania w dyscyplinie inżynie-
ria rolnicza były opiniowane przez Dostoj-
nego Doktora Honorowego.
Profesor Rudolf Michałek jest także inicja-
torem, twórcą i od początku istnienia Preze-
sem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolni-
czej, organizacji skupiającej ponad 500 człon-
ków, która rozszerza tradycyjną technikę
rolniczą na takie dyscypliny jak budownictwo
rolnicze, gospodarka wodna itp.
Ponadto Profesor na zlecenie Centralnej Ko-
misji wykonał ponad 200 recenzji prac pro-
mocyjnych oraz wniosków na tytuł naukowy

profesora. Zdecydowana większość samo-
dzielnych pracowników naukowych z dyscy-
pliny inżynieria rolnicza na drodze awansów
naukowych spotykała się zawsze z życzliwym,
aczkolwiek niekiedy także krytycznym osą-
dem Czcigodnego, Naszego Doktora Hono-
ris Causa.
Oprócz pracy dla dobra środowiska nauko-
wego Profesor Rudolf Michałek wykazał się
również bardzo aktywną pracą organizatorską
na rzecz szeroko pojętej gospodarki narodo-
wej. Do najważniejszych, pełnionych funkcji
społecznych należy zaliczyć:
– poseł na Sejm IX kadencji (1985-1989);
– v-ce przewodniczący Sejmowej Komisji

Nauki i Postępu Technicznego (1985-
1989);

– członek władz wojewódzkich krakow-
skiego Związku Kółek Rolniczych
(1966-1984);

– członek Rady Konsultacyjnej Wojewody
Tarnowskiego (1982-1986);

– członek Rady Konsultacyjnej Wojewody
Krakowskiego (1996-1998);

– członek Komisji Nagród przy Ministrze
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1981-
1990).

Odczytanie dyplomu przez prof. dr hab. Andrzeja Mocka
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Do prestiżowych wyróżnień należy wpisanie
Profesora do Złotej Księgi zasłużonych dla
nauki oraz do Księgi Fundacji Ludzi Wiel-
kiego Serca, Umysłu i Talentu.

Pana Profesora Rudolfa Michałka poznałem
osobiście przed kilkoma laty. Jestem bardzo
dumny, że dane mi było spotkać się i zaprzy-
jaźnić z człowiekiem tak niezwykłym za-
równo pod względem osiągnięć naukowych
i niedoścignionej etyce zawodowej, ale także
z osobą serdeczną i niespotykanie życzliwą
dla wszystkich. Właśnie cecha życzliwości jest
podstawową, najważniejszą i często podkre-
ślaną przez Profesora, Jego dewizą życiową.

Wszystkie opisane przez mnie, z konieczno-
ści w dużym skrócie, osiągnięcia Profesora są
owocem Jego wybitnych zdolności, oryginal-
nej inwencji twórczej oraz intuicji naukowej.

Wielce Szanowny Doktorze Honoris Causa!
Pragnę w imieniu własnym oraz całej społecz-
ności Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu serdecznie podziękować Panu Profeso-
rowi za wszystkie Pańskie inicjatywy i działa-
nia, które przyczyniły się do dynamicznego
rozwoju naszej Alma Mater. Jesteśmy dumni
i zaszczyceni, iż dzięki Pana zgodzie i dzisiej-
szej uroczystości Uczelnia nasza zapisała na
trwale w annałach swojej historii nazwisko
wielkiego uczonego, wybitnego specjalisty
w dyscyplinie inżynierii rolniczej, kreatora
młodych kadr i postępu technicznego w sze-
roko pojętym rolnictwie, osobę godną naśla-
dowania pod każdym względem. Życzymy Ci
Drogi Profesorze dużo zdrowia oraz dalszych
sukcesów naukowych na miarę Twojego ta-
lentu i dotychczasowych osiągnięć.

Zdjęcia: Maciej Szebiotko

Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski Prorektor
ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospo-
darką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Licznie zgromadzeni goście, w tym władze dziekańskie oraz pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Uwarunkowania 
efektywności pracy naukowej
Wykład okolicznościowy prof. dr hab. Rudolfa Michałka 
wygłoszony podczas uroczystości z okazji nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Pojęcie efektywności, rozumianej najczęściej
w sensie ekonomicznym, oznacza wartość
uzyskanych efektów do nakładów czynników
użytych na ich uzyskanie. Określamy ją z re-
guły w gospodarce, a więc w wyrażeniu mate-
rialnym. Jak natomiast mierzyć efektywność
w działalności twórczej, w tym w działalno-
ści naukowej? Coraz częściej dokonujemy
ocen, czy to ośrodków naukowych, czy też sa-
mych twórców, stosując różnego rodzaju kry-
teria, pośrednio odzwierciedlające efektyw-
ność ponoszonych nakładów na naukę w sto-
sunku do uzyskanych efektów w wyniku
wprowadzonych innowacji naukowo-tech-
nicznych do gospodarki. Taki wskaźnik jed-
nak nie może mieć zastosowania w całej na-
uce i może dotyczyć tylko nauk aplikacyj-
nych. Ocena czystej nauki obejmująca nauki
teoretyczne, ma tylko charakter pośredni
i jest dokonywana poprzez rangę czasopism
upowszechniających wyniki studiów teore-
tycznych. Stąd w ostatnich latach moda na
oceny parametryczne, które siłą rzeczy nie
mogą mieć charakteru obiektywnego, gdyż
odnoszą się do rangi wydawcy, a nie wartości
merytorycznej wykonanego dzieła. Dla
obiektywnej oceny efektywności pracy twór-
czej niezbędne są rzeczowe i obiektywne
przeliczniki, sprowadzające różne kategorie
prac do wspólnego mianownika. Oczywiście
będzie miał on zawsze tylko znaczenie
umowne i zmienne w czasie.
Niepoprawny system oceny efektywności
w pracy naukowej ma istotny wpływ zarówno
na rozwój nauki i gospodarki narodowej, jak

również na indywidualny rozwój jej twórców,
sprzyjając degradacji samego zawodu i wypa-
czeniu kariery w zawodzie. To rzutuje na
istotne rozbieżności w ocenie pojęć: kariera
i karierowicz, stąd też dalsze rozważania pro-
ponuję rozpocząć od zdefiniowania kariery
i pojęcia pochodnego karierowicza. Według
Leksykonu Biznesu [wydawnictwo Placet]
kariera oznacza drogę rozwoju zawodowego
lub awansu społecznego, kolejne zdobywanie
coraz wyższych stanowisk (kariera pionowa)
i (lub) specjalizacji (kariera pozioma). Kariera
jest zatem pojęciem wieloznacznym, kojarzo-
nym najczęściej z sukcesem zawodowym. Suk-
ces w tej dziedzinie nie wyczerpuje jednak
treści sukcesu życia. Godny cel swego życia

może znaleźć człowiek w różnych sferach swej
działalności, niekoniecznie w pracy zawodo-
wej. Ważne jest wszakże, aby ze swych poży-
tecznych działań uzyskiwał satysfakcję. Od-
nosząc się do tak sformułowanego pojęcia ka-
riery należałoby się zastanowić z kolei nad
pojęciem karierowicza. Wydawałoby się lo-
gicznie, że karierowicz to osobnik robiący ka-
rierę. W powszechnym jednak mniemaniu
pojęcie karierowicz jest odbierane jedno-
znacznie negatywnie. Według Popularnego
Słownika Języka Polskiego [Wilga, 2000] ka-
rierowicz to osoba, która bez skrupułów dąży
do zrobienia kariery i za wszelką cenę chce osią-
gnąć sukces życiowy. Przenosząc te rozważania
na sferę naukową należałoby rozważyć na

Gratulacje po uroczystosciach nadania tytułu doktora honoris causa
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czym polega kariera w nauce i czy naukowiec
oznacza zawód czy też powołanie. Zdaniem
L. Hirszfalda Tajemnicę powołania nauko-
wego można wyrazić jako sumę algebraiczną
namiętności myślenia i głodu życia. Gdy głód
życia jest zbyt duży, namiętność myślenia nie
wystarczy by go zaspokoić. Dlatego do nauki
i sztuki garną się przede wszystkim ludzie tro-
chę wykolejeni o mniejszych szansach życio-
wych. Nauka i sztuka, ale ta prawdziwa, cicha,
zadumana, tęskniąca nie znosi państwowo-
twórczych frazesów [Hirszfeldowa i inni,
1956]. Choć w tej definicji jest wiele goryczy,
to jednak pobudza ona do myślenia. Przede
wszystkim pozwala odpowiedzieć na wcze-
śniej postawione pytanie: naukowiec to za-
wód czy powołanie? Jest to zawód, ale wyni-
kać winien z powołania. Dalszym etapem
analizy pojęć jest uzyskanie odpowiedzi, na
pytanie jaka jest różnica pomiędzy naukow-
cem a uczonym. Na pewno nie są to pojęcia
semantycznie tożsame. Każdy uczony jest
z zawodu naukowcem, ale nie każdy nauko-
wiec jest uczonym. Ten ostatni stanowi pew-
nego rodzaju mistrza w zawodzie, a do osią-
gnięcia najwyższego szczebla w hierarchicznej
drabinie awansu naukowego jest długa i cier-
nista droga. Co zrobić, aby tę drogę skrócić, a
równocześnie uzyskać najwyższą efektywność
w nauce? Odpowiedź na tak postawione py-
tanie nie jest ani prosta, ani tym bardziej jed-
noznaczna. Powszechnie przy ocenie polskiej
nauki i jej twórców, stosuje się uproszczone
analizy i stwierdzenia wskazujące jednoznacz-
nie, że całe źródło naszych słabości jest efek-
tem niskich nakładów, nieporównywalnie
niższych od przodujących krajów świata. Na
pewno jest w tym stwierdzeniu wiele racji, ale
nie do końca wyjaśnia ono przyczynę faktu.
Uspakaja natomiast samych twórców, czyli
nas, przenosząc odpowiedzialność na polity-
ków i sprawujących władzę w kraju.

W poczuciu odpowiedzialności za dalszy po-
myślny rozwój nauki i jej oddziaływanie na
rozwój gospodarczy kraju, pragnę zachęcić
do przeprowadzenia obiektywnej wiwisekcji

uwarunkowań stymulujących efektywność
badań naukowych, a równocześnie zapewnia-
jących szybką ścieżkę awansu naukowego jej
twórcom.

Gdyby uroczystość dzisiejsza i moja mowa,
dokonywały się w poprzedniej epoce poli-
tycznej, zapewne powołałbym się na Marksa
lub Lenina jako twórców dialektyki materia-
listycznej. Czasy się jednak zmieniły, a nawet
przekręciły i pozwolicie Państwo, że w tym
miejscu odwołam się do Pisma Świętego.
W ewangelii św. Marka w przypowieści
o siewcy jest mowa o nauczaniu Jezusa z ło-
dzi nad brzegiem mówiącego te słowa: Słu-
chajcie! Oto wyszedł siewca aby siać. A gdy siał,
padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo
i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty,
gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło,
gdyż nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zo-
stało spieczone, a że nie miało korzenia uschło.
Inne znów padło między ciernie a ciernie wy-
rosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne
padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wy-
dało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięcio-
krotny i stokrotny [Pismo Święte,1988]. Z cy-
towanej przypowieści, jednorodne genetycz-
nie ziarno w 25% trafiło na grunt podatny
i obficie zaowocowało. W rekrutacji kadry
naukowej, siedliskiem jest środowisko,
w które wchodzi młody człowiek i zapewne
tylko w co czwartym przypadku otoczenie
zapewni mu prawidłowy rozwój. Jednak
w odniesieniu do jednorodnego ziarna, ma-
teriał ludzki jest bardzo zróżnicowany gene-
tycznie i można się zgodzić, że tylko co
czwarty posiada gen kwalifikujący go do
pracy badawczej. Zresztą przez ostatnie kil-
kadziesiąt lat nie mieliśmy w Polsce korzyst-
nych warunków, sprzyjających doborze naj-
zdolniejszych ludzi. Zatem nasze działania
muszą iść dwutorowo: z jednej strony po-
przez poprawę środowisk naukowych, z dru-
giej zaś przez pozytywną selekcję do zawodu.
Mówiąc o środowiskach naukowych odwo-
łam się do niektórych myśli Hirszwelda,
zmodyfikowanych przez własne doświadcze-

nia: Każdym ośrodkiem naukowym powinien
kierować wybitny uczony. By zachęcić do dale-
kiej podróży trzeba wielkich podróżników a nie
nauczycieli geografii. Gdy chcemy pokazać
piękno krajobrazu, nie zmuszajmy do pamięta-
nia wysokości szczytu. Kierownictwo ośrod-
ków naukowych w rękach nieuczonych za-
mienia przybytki wiedzy w hotele odnajmu-
jące pokoje do pracy. Istnieją różne typy
kierowników: jedni o kompleksie królewicza,
którzy boją się następców i inni, którzy jak
rodzice marzą o tym, by ich dzieci przerosły
ich. Jeżeli chcemy stworzyć klimat naukowy,
powinniśmy umieć cieszyć się dobrymi pra-
cami innych. Klimat nau kowy znika, gdy
przestaje się szanować wysiłek twórczego du-
cha. Nastrój współzawodnictwa w nauce jest
wskazany, ale należy dbać o to, by nie przero-
dził się w karierowiczostwo i bezinteresowną
zazdrość, czyli zawiść. Sprawa stworzenia kli-
matu naukowego jest częścią planowania na-
uki, nie można zaś planować nauki, jeżeli nie
bierze się pod uwagę wewnętrznych pobudek
pracy uczonego. Wy, co zarządzacie i finansu-
jecie naukę pamiętajcie, że planowanie i okre-
ślenie priorytetów nie może być upoważnie-
niem dla ludzi bez talentu, żeby rządzili
ludźmi z talentem. Nie dziwcie się, że pra-
gniemy przygód w dziedzinie intelektu, że tę-
sknimy za niepokojem podróżników zdoby-
wających tereny nieznane, że nęci nas rozsze-
rzenie horyzontów własnych i cudzych. Pasja
intelektualna, pragnienie wypraw zdobyw-
czych w dziedzinie ducha są nieodzowne
w każdej pracy naukowej. Stąd też wymaga-
nie ciągłej sprawozdawczości jest błędem.
Idea jest jak miłość: jest płochliwa. Dużą
szkodą dla nauki jest bezmyślne realizowanie
dyscypliny pracy, bowiem faworyzuje ona
pilne średniactwo i słabeuszy ze szkodą dla
selekcji nieprzeciętnych talentów, zamyka
 zatem źródło postępu w nauce. Prawem
uczonego jest wolność, a obowiązkiem praw-
domówność. Ongiś była ona przywilejem
błaznów, ponieważ nie brano jej poważnie.
Dziś powinna być ceną wolności uczonych,
którzy wybrali formułę „być” zamiast „mieć”.



z życia Uczelni

9

Przyjmując tę zasadę, pamiętajmy, że podsta-
wowym celem każdej nauki jest szukanie
prawdy. I choć niektórzy filozofowie twier-
dzą, że prawda jest banalna, to większość
uczonych, którzy uczciwie traktują swoje po-
słannictwo wie, że prawda jest często niedo-
ścigłym celem. Środowisko naukowe jest
ośrodkiem trudnym, o nasilonym egocentry-
zmie, o dużej wrażliwości emocjonalnej, am-
bicji, a jednocześnie o małej odporności na
stres, co prowadzi nieraz do dezintegracji
tego środowiska. Można to zrozumieć, zwa-
żywszy, że nikt przecież nie jest w stanie tak
mocno wierzyć w swe idee, jak sam ich
twórca. Dla ich rozjaśnienia trzeba jednak
stale dbać o stwarzanie warunków społecz-
nych i międzyludzkich, najbardziej sprzyjają-
cych twórczości naukowej, a przede wszyst-
kim wychowaniu młodych naukowców. Im
wyższy poziom dojrzałości intelektualnej
uczonego, tym większe winno być oczyszcze-
nie z osobistych ambicji, egocentryzmu, żą-
dzy władzy. Bo czymże jest władza: ogrom
pracy i odpowiedzialności, a jedyną zaletą
jest uzyskanie marginesu bezkarności i za-
szczytów, które zbyt często swą teatralnością
zasłaniają goliznę treści, na rzecz pełnego al-
terocentryzmu i poczucia odpowiedzialności
za innych. Pozornie wydawać się może, że
w odniesieniu do ludzi z najwyższym intelek-
tem stosuje się ulgową taryfę oceny moralnej.
Innymi słowy granice wolności są niewspół-
miernie szersze. W gruncie rzeczy w ocenie
moralnej stosuje się raczej zaostrzenie wymo-
gów etycznych. Wynika to z przeświadcze-
nia, że wybitne walory umysłowe zwiększają
równocześnie szansę rozeznania, a tym sa-
mym zakres odpowiedzialności etycznej. Na-
turą człowieka jest pragnienie wolności
i swobody decyzji. Tak często używamy
słowa wolność. Czymże dla człowieka jest to
pojęcie? Godzi się przypomnieć, że jest pod-
stawową kategorią antropologiczno-antolo-
giczną o fundamentalnym znaczeniu w filo-
zofii, teologii, psychologii, ekonomii i poli-
tyce, a także w prawie. Jego rozumienie bywa
różne i zależy od przyjętych koncepcji meta-

fizycznych i etycznych. W powszechnym
uznaniu w pojęciu wolności rozumie się ide-
alną sytuację braku przymusu, podejmowa-
nia decyzji i działania w sposób absolutnie
niezdeterminowany, w zgodzie z własnymi
popędami i własną wolą. Pamiętać jednak
musimy przestrogę księdza profesora Tisch-
nera, że granicą wolności człowieka, jest nie-
naruszalność wolności drugiego człowieka.
W duszy uczonego w dążeniu do poznania
prawdy, winno być wiele dobroci i rzetelno-
ści. Wymaga tego po prostu samo dobro
twórczej pracy naukowej. Zgryźliwość, za-
wiść, niechęć do ludzi, intrygi są nie do po-
godzenia z pogodą ducha, bez której nie
może być jasnej i spokojnej twórczości.
Względy etyczne w stosunku do uczonego są
znacznie wyższe w porównaniu z przecięt-
nym człowiekiem. Wynika z nich odpowie-
dzialność względem: wyboru tematu, wier-
ności wobec własnych przekonań, wyboru
dróg poznania, własnego rozwoju, a także
obowiązku nauczania następców. Zdaniem
Szekspira są trzy rodzaje wielkości: pierwsza

z którą się rodzimy, druga, którą sami wypra-
cowujemy i trzecia, która została nam przy-
dzielona. Pierwsza znamionuje geniuszy – je-
śli wielkość skojarzy się z siłą charakteru. Bo
to na co nas stać, zależy od genetyki, to do
czego się dojdzie od własnej pracy nad sobą,
kariera zaś od elastyczności ducha. Miarą
kwalifikującą mistrza w nauce są osiągnięcia
i sukcesy jego uczniów. Wielki jest nie ten,
wobec, którego wszyscy czują się mali, ale ten
przy którym wszyscy czują się wielcy. Zada-
niem uczonego w stosunku do następców
jest umożliwienie im realizacji talentów, za-
równo tych największych jak i mniejszych
tkwiących w ludziach. Oceną zaś jego efek-
tywności kształcenia jest świadome pomija-
nie w doborze kadry ludzi bez talentów
i charakteru. Kiedy się naukę przekazuje
winno się odczuwać, że na tej drodze chce się
przekazać nie tylko wiadomości, ale swój
świat wartości i umiłowanie nauki, aby
uczniowie czuli jak im nie tylko przyrasta
mózg, ale i serce. Należy dążyć do systemu,
który by nie nauczał, ale uczył myśleć; jak od
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prostego zaobserwowania faktów przecho-
dzić stopniowo do określenia i wytwarzania
nowych pojęć. Prawdziwie naukowym środo-
wiskiem jest to, gdzie do duszy przemawia
wspaniała duma tradycji, chwała dzieł doko-
nanych, urok wyników wielu potężnych
umysłów, pamięci polotu geniuszy, którą
przesiąkł tam każdy kamień w murze, tam
napomina i przykładem świeci spokój i rów-
nowaga przeciwnych, a przecież szanujących
się nawzajem poglądów, dążeń i prądów, nie-
ograniczona swoboda uczciwych przekonań,
moc potępienia wszystkiego co jest auten-
tycznie nikczemne. Wynika to oczywiście
z faktu, że nauka umacnia człowieka, żąda od
niego bezstronnej czci prawd, każe kochać
cel idealny, stokroć bardziej aniżeli siebie sa-
mego. Pięknie tę tezę wygłosił Natson wspo-
minając: Żyliśmy bez niskich rachub, bez lęku,
bez jeszcze niższych zazdrości, ile było uroku,
ile cichej radości, w bliskiej przyjaźni, w zaufa-
niu wzajemnym, w obcowaniu prostym, ła-
twym i krzepiącym, w rozmowach śmiałych,
polotnych, po których pozostawało mi wrażenie
wspaniale odegranego koncertu. W takich wa-
runkach chce się pracować, a każdy pojedyn-
czy sukces jest radością i dumą całego ze-
społu. Człowiek nauki jest w takim stopniu
twórcą otaczającej rzeczywistości, jak ona
twórcą jego samego. Choć dzieła jego nie są
pomnikami z marmuru – są one żywą mate-
rią życia i myślenia. I dlatego nowe pokolenia
muszą tworzyć na nowo, na swoją własną
miarę i swoje możliwości. Żadnemu pokole-
niu nie dane jest kształtować rozwiązania
w sposób ostateczny. Przeciwnie, postęp po-
lega na tym, że osiągnięcia ludzkie przybie-
rają ciągle odmienne postacie i są pomnażane
o coraz nowsze wartości. Jednak przyszłość
może stać się krokiem do przodu, tylko pod
warunkiem, że trud włożony stanie się wła-
snością wiedzy, a twórczość pobudzać będzie
wyobraźnię. W myśl zasady, że ziarno prawi-
dłowo zasiane wzejdzie nawet na ugorze.
Żeby jednak wydało plon 100-krotny, musi
mieć genetyczne uwarunkowania. W odnie-
sieniu do kandydata do pracy nau kowej wy-

magamy przede wszystkim kreatywności. Ce-
cha ta jest potrzebna w każdym zawodzie,
przede wszystkim w pracy twórczej, ale
w pracy naukowej konieczna. Nawet najwięk-
sza pilność i rzetelność nie przyniosą nam
sławy ani też polskich Noblistów. Celowo
wybrałem tę cechę, gdyż jak dotąd było ona
za mało dostrzegana i uwzględniana w rekru-
tacji młodej kadry naukowej. Czym jest kre-
atywność i jak ją dostrzegać i oceniać u ludzi?
Nie ma w literaturze jednej uniwersalnej de-
finicji. Doliczyłem się łącznie ponad 60, róż-
nych w zależności od kategorii nauk. Inne są
w psychologii, filozofii, ekonomii, historii,
czy też sztucznej inteligencji. Dostrzegali ją
i próbowali zdefiniować wielcy uczeni
i twórcy kultury. Wspomnę tylko niektórych:
Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Georg,
Bernard Shaw, Albert Einstein, Friedrich
Nitzche, Johan Wolfgang Goethe, Ernest
Hemingway, Maria Curie Skłodowska, czy
wreszcie Konfucjusz. Z ich wyobraźni
można sformułować ogólne pojęcie kreatyw-
ności. Z języka łacińskiego creatus znaczy
twórczy. Postawa twórcza, oznacza proces
umysłowy pociągający za sobą powstanie no-
wych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń.
Myślenie kreatywne można określić jako ko-
jarzenie rzeczy lub idei, między którymi nie
dostrzegano związku. Słowo kreatywność, łą-
czone jest z procesem zrobienia czegoś z ni-
czego, dawaniem czegoś z siebie światu. Kre-
atywność kojarzona jest z wielkimi przeło-
mami, z innowacjami przewracającymi do
góry nogami ustalony porządek świata. My-
śląc kreatywnie wykraczmy poza to co wiemy,
podczas gdy logika dedukcyjna pozwala wy-
prowadzić wnioski z posiadanej wiedzy.
U człowieka kreatywność jest ukształtowana
z trzech komponentów: wiedzy, motywacji
i umiejętności twórczego myślenia. Z opinii
przytoczonych myślicieli wynika, że:
– wysoka inteligencja nie musi być wy-

znacznikiem kreatywności,
– wiek nie gra roli,
– presja czasu zabija kreatywność,
– pieniądze nie zmuszają do twórczego my-

ślenia, dlatego wieloetatowość zabija kre-
atywność,

– kreatywność jest pochodną optymizmu,
stąd mit romantycznego artysty, który
tworzy w bólu i cierpieniu już dawno
stracił na znaczeniu,

– współpraca w zespole działa lepiej niż
współzawodnictwo.

Źródłem kreatywności jest przede wszystkim
przyjemność z poznawania uporządkowanej
złożoności natury, która sama w sobie jest
piękna. Życie osoby kreatywnej ukierunko-
wane jest przez nudę, a jej unikanie jest jed-
nym z najważniejszych celów w życiu uczo-
nego. Tym co inspiruje pracę geniusza nie są
nowe pomysły lecz raczej obsesja, że dotych-
czasowe wyjaśnienia nie są wystarczające.
Prawdziwa siła rozumienia polega na tym,
żeby nie dopuścić do skrępowania naszej wie-
dzy, przez to czego nie wiemy. Dosadnie zde-
finiował to Konfucjusz: wiedzieć, że wiemy, to
co wiemy, i że nie wiemy tego, czego nie wiemy
– oto prawdziwa wiedza. Istota kreatywności
u uczonego umożliwia szybkie poznanie nie-
wiedzy, a więc poprawne sformułowanie pro-
blemów w nauce. Stąd też, ludzie bez kre-
atywności, podobnie jak komputery nie sta-
nowią konkurencyjności dla prawdziwych
uczonych, gdyż nie formują pytań, tylko wy-
łącznie odpowiedzi, czasem bardzo szybko. 
Albert Einstein stwierdza: Gdybym wiedział
co robię, to przecież nie byłaby to prawdziwa
praca badawcza.

Geniusz nie unika dysonansu poznawczego,
czy nowych pytań, lecz stara się je wyjaśnić.
Kreatywność to cud połączenia dziecięcej,
niczym nie ograniczonej energii z czymś
przeciwnym i wrogim – poczuciem porządku
wynikającym ze zdyscyplinowanej inteligen-
cji dorosłego. Człowiek musi mieć w sobie
chaos, aby dać życie tańczącej gwieździe. Po-
trzebuje też odrobiny szaleństwa, inaczej nie
zdobędzie się na odcięcie liny i być wolnym.
Konwenanse ograniczają kreatywność, bez
dewiacji, postęp nie jest możliwy. Cytowany
już wcześniej A. Einstein mówi, że jedyną
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pewną metodą unikania porażek jest nie mieć
żadnych nowych pomysłów i wyjaśnia na przy-
kładzie Krzysztofa Kolumba, gdyby w swej
wyprawie zawrócił, to nikt by go nie obwi-
niał, ale też nikt by o nim do dzisiaj nie pa-
miętał. W pracy uczonego nie wystarcza sam
talent, niezbędne są także upór, wysiłek, gdyż
to właśnie etap końcowy w pracy  naukowej
jest najbardziej pracochłonny. Błędnym, ale
też dość powszechnym w nauce jest tworze-
nie z prostego rzeczy skomplikowanych. Kre-
atywnością zaś jest tworzenie prostego z rze-
czy skomplikowanych. Kandydaci do zawo -
du naukowego muszą być kreatywni, aby
doszukiwać się w życiu ciągłych zmian i do-
skonalenia istoty natury. Świat nienawidzi
zmian, chociaż jest to jedyna racjonalna
droga do postępu.

W życiu nic nie jest wieczne, oprócz samej
zmiany. Bycie kreatywnym jest procesem,
a nie zdarzeniem, jako że zdarzenia się dewa-
luują. Kiedy człowiek wymyśli lepszą pułapkę
na myszy, to natura utworzy lepszą mysz.
To potwierdza wcześniej postawioną tezę, że
nic nie jest wieczne, że dokonywane zmiany
mają torować lepszą przyszłość. O tempie do-
konywanych zaś zmian decydować będzie m.
in. efektywność badań naukowych i ich wdra-
żanie do bezpośredniej praktyki. Wielokrot-
nie przedstawiane kryteria wysokiej efektyw-
ności muszą obejmować zarówno środowisko
pracy, jak i kreatywność twórców, a wśród
nich komfort psychiczny, na który składają się
wolność i swoboda tworzenia. Spełniając takie
warunki, należy równocześnie oczekiwać od
twórców pełnej odpowiedzialności za podej-
mowane i tworzone dzieła. Zaprawdę będzie
źle, jeżeli wolność słowa przez naukowców nie
będzie rozumiana jako obowiązek państwowy
i społeczny. W każdym eksperymencie nauko-
wym istnieje ułamek ryzyka. Stoimy zatem
przed moralnym dylematem, jakie są granice
ludzkiej ingerencji w prawa natury. W trud-
nych decyzjach przywróćmy w pamięci opo-
wieść o uczniu Czarnoksiężnika, będącą roz-
wiązaniem mitu o Puszce Pandory. Stale mu-

simy mieć na uwadze, aby przestrzegać granicy
eksperymentu naukowego, który przecież
może się wymknąć spod kontroli. W trudnych
decyzjach i etycznych wątpliwościach pamię-
tajmy o zasadzie, że najważniejsza jest odpo-
wiedzialność uczonego względem prawdy.

Przedstawiając tych kilka refleksji, będących
wiwisekcją czynników kształtujących warun -
ki efektywności pracy naukowej, a z drugiej
strony granice wolności i odpowiedzialności
uczonego, pragnę w środowisku poznańskim
powtórzyć za Wacławem Pytkowskim jego
moralne wskazanie: Pragnąłbym, ażebyśmy
w zawodzie naukowca odkryli istotne wartości
i odczuli względem nauki swą miarę pewności
i swego zaangażowania. By nasza praca nad
sobą była wieloraka: wytrwała, cierpliwa, spo-
kojna, systematyczna, uporczywa, rzetelna
i daleka od efekciarstwa, a etyka była na takim
poziomie, ażeby w momencie rozstawania się
z życiem, kiedy dusza nasza zostaje sama
z sobą móc samemu sobie podać rękę.

Literatura:
1. Hirszfeldowa H., Kalus A., Milgram F.:

Ludwik Hirszfeld 1956. Praca Wrocław-
skiego Towarzystwa Naukowego

2. Kotarbiński Tadeusz: Traktat o dobrej ro-
bocie 1975. Zakład Wydawnictwa Osso-
lińskich

3. Michałek Rudolf: Rozważania nad syste-
mem oceny nauki 1966. Zeszyty Proble-
mowe Postępów Nauk Rolniczych Nr 443

4. Michałek Rudolf: Uwarunkowania nau -
kowego awansu w inżynierii rolniczej
2002. Polskie Towarzystwo Inżynierii
Rolniczej

5. Praca zbiorowa: Złote myśli wielkiego
serca, umysłu, talentu – przesłania Polaków
2001. Wydawnictwa Fundacji Sp. z o. o.

6. Praca zbiorowa: Dobre obyczaje w nauce
1944. Komitet Etyki w nauce przy Prezy-
dium PAN

7. Praca zbiorowa: Popularna Encyklopedia
Powszechna 1944. Fogra Oficyna Wydaw-
nicza

8. Pytkowski Wacław: Organizacja badań
i ocena prac naukowych 1981. Państwo we
Wydawnictwo Naukowe

Zdjęcia: Maciej Szebiotko

Pamiątkowe wpisy do księgi okolicznościowej
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Nominacje profesorskie 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Krzysztof Gawroński – profesor nauk rolni-
czych. Urodził się 7 września 1950 r. w Sta-
rym Sączu.  

Przebieg pracy zawodowej

Krzysztof Gawroński studia wyższe ukoń-
czył w 1974 r. na Wydziale Melioracji Wod-
nych, Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych,
uzyskując dyplom magistra inżyniera geode-
zji urządzeń rolnych na podstawie pracy dy-
plomowej Problemy zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jodłownik.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpo-
czął pracę naukową i dydaktyczną w Katedrze
Planowania i Organizacji Terenów Rolni-
czych Akademii Rolniczej (obecnie Katedra
Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów
Rolniczych na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji w Krakowie), kolejno na stano-
wiskach asystenta stażysty (1974-1975), asy-
stenta (1975-1983) adiunkta (1983-2008)
oraz profesora UR (2008-2010).
Od 2008 r. Krzysztof Gawroński jest kie-
rownikiem Katedry Planowania, Organizacji
i Ochrony Terenów Rolniczych. 
Stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych w zakresie geodezji i kartografii nadała
mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych
w 1983 r. na podstawie rozprawy Osadnictwo
wiejskie i procesy przemian zabudowy wsi na
tle warunków przyrodniczych i ekonomicznych
na przykładzie woj. nowosądeckiego.
Stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie kształtowania
środowiska otrzymał na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji (2001) na podstawie

rozprawy Wartość informacyjna zbioru da-
nych o środowisku przyrodniczym z punktu wi-
dzenia celów ekologicznych i społecznych pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego.
W celu podniesienia kwalifikacji zawodo-
wych, dydaktycznych i naukowych, profesor
Krzysztof Gawroński odbył:
– studia podyplomowe z zakresu wyceny

nieruchomości (Kraków 1996);
– kurs z zakresu baz danych (Instytut Ma-

tematyki Polskiej Akademii Nauk (Kra-
ków 1988).

Ponadto posiada: 
– Certyfikat potwierdzający nabyte umie-

jętności w zakresie nowoczesnego kształ-
cenia akademickiego w zakresie geodezji
rolnej zgodnie z Dyrektywą Unii Europej-
skiej INSPIRE w ramach Projektu Unii
Europejskiej Leonardo da Vinci w zakresie
wymiany i stażu, realizowanego w Turyn-
gii i Dreźnie (2009);

– Certyfikat potwierdzający nabycie umie-
jętności dotyczących nowoczesnego
kształcenia akademickiego w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich w ramach
Projektu Unii Europejskiej Leonardo da
Vinci w zakresie wymiany i stażu, realizo-
wanego w Ministerstwie Gospodarki
Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa
Bawarii oraz na Uniwersytecie Technicz-
nym w Monachium (2010).

23 grudnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospo -
litej Polskiej w wyniku postępowania prze-
prowadzonego przez Radę Wydziału Inży-
nierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
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 Rolniczego w Krakowie nadał dr hab.
Krzysztofowi Gawrońskiemu tytuł nau -
kowy profesora nauk rolniczych. 

Zainteresowania naukowo-badawcze 

i dorobek naukowy 

Dorobek naukowy profesora Krzysztofa
Gawrońskiego obejmuje 114 pozycji, w tym
96 opublikowanych, z których większość
(86) stanowią oryginalne prace twórcze opu-
blikowane w czasopismach naukowych oraz
w materiałach konferencji i sympozjów na-
ukowych. Profesor Gawroński jest współau-
torem 3 skryptów akademickich o zasięgu
krajowym adresowanych do studentów kie-
runków geodezyjnych w Polsce. Prace orygi-
nalne zostały opublikowane w specjalistycz-
nych czasopismach naukowych m.in. w FuB
– Flachenmanagement und Bodenordung, Sa-
arbrucken Deutschland; Roman Review of Re-
gional Studiem, Romania; Geoinformatics,
Knowledge for Surveying Mapping & GIS
Professionals, Holand, Online Articles; EC-
LAS European Council of Landscape Archi-
tecture Schools, Instanbul University; Infra-
structure and Ecology of Rural Areas, Polish
Acedemy of Science, Cracow Branch, Commi-
sion of Technical Infrastructure; Journal of the
Polish Real Estate Scientific Society; Acta
Scientiarum Polonorum; Środkowopomorskie
Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska,
Koszalin; Wydawnictwa Naukowe Poltechniki
Lwowskiej, Ukraina i w innych. Wśród orygi-
nalnych prac twórczych dużą część stanowią
opracowania w języku angielskim i niemiec-
kim. Wyniki badań były prezentowane także
na wielu konferencjach i sympozjach krajo-
wych i zagranicznych.
Dorobek naukowy profesora Krzysztofa
Gawrońskiego od początku jego pracy ba-
dawczej jest bardzo wyraźnie ukierunkowany
na zagadnienia związane z planowaniem i za-
gospodarowaniem przestrzennym terenów
wiejskich.
Pod względem merytorycznym działalność
naukowa profesora Gawrońskiego koncen-
truje się na dwóch głównych obszarach tema-

tycznych. Pierwszy z nich dotyczy problema-
tyki kształtowania środowiska przyrodni-
czego, osadnictwa wiejskiego i przemian za-
budowy wsi oraz procesów kształtujących
rozwój obszarów wiejskich. W pracach tych
koncentrował się głównie wokół problema-
tyki dotyczącej analizy i oceny form zabu-
dowy wsi terenów górskich z punktu widze-
nia planowania i zagospodarowania prze-
strzennego. W tym obszarze tematycznym
jego badania skupiały się wokół problematyki
dotyczącej relacji między kierunkami zago-
spodarowania przestrzennego a strategią roz-
woju jednostek samorządu terytorialnego.
Ponadto ważnym kierunkiem badawczym
były zagadnienia związane z analizą i oceną
jakości życia ludności wiejskiej. Do osiągnięć
naukowych zaliczyć należy przeprowadzenie
oceny przestrzennego zróżnicowania jakości
życia ludności wiejskiej na obszarze byłego
województwa nowosądeckiego.
Drugim najważniejszym obszarem badaw-
czym profesora Krzysztofa Gawrońskiego
były studia nad systemami informacyjnymi
z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
na potrzeby zagospodarowania przestrzen-
nego terenów wiejskich. Badania z tego za-
kresu rozpoczął w 1986 r. będąc autorem
i współautorem dwóch projektów badaw-
czych (grantów). Na podstawie wyników ba-
dań zaproponował usystematyzowany kata-
log danych fizjograficznych, a także źródła
ich pozyskiwania i konieczności aktualizacji
na potrzeby planowania i zagospodarowania
przestrzennego i prac urządzenioworolnych.
W pracach tych zdefiniował pojęcia wartości
i pojemności informacyjnej zbioru danych,
a także przedstawił możliwości praktycznego
wykorzystania zaproponowanego zbioru in-
formacyjnego. W następnych latach konty-
nuował badania z tego zakresu publikując
kilkanaście prac naukowych. Prace te doty-
czyły przeglądu wybranych systemów infor-
macyjnych o środowisku przyrodniczym
funkcjonujących w kraju i za granicą, jak
również oceny wybranych aplikacji kompute-
rowych z tego zakresu z punktu widzenia

możliwości ich zastosowania w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym terenów
wiejskich. Przedstawił także niemieckie do-
świadczenia w zakresie systemów informacji
przestrzennej na przykładzie systemu wspo-
magającego gospodarowanie nieruchomo-
ściami w mieście Kassel.
Innym nurtem badawczym profesora Gaw-
rońskiego były badania dotyczące analizy
rynku nieruchomości rolnych. Zmiany spo-
łeczno-ekonomiczne zapoczątkowane w 1989
roku ukształtowały, bowiem nowy model go-
spodarowania nieruchomościami. Prowadzo -
ne badania miały na celu analizę i ocenę prze-
mian własnościowych gruntów pozostających
w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych,
jak również analizę czynników cenotwórczych
na lokalnych rynkach nieruchomości. Okre-
ślony został także wpływ uwarunkowań przy-
rodniczych i ekonomiczno-przestrzennych na
wartości nieruchomości rolnych. Prawidłowo
bowiem oszacowana wartość nieruchomości
decyduje o sprawności wykorzystania zaso-
bów majątkowych.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi 

placówkami naukowymi 

Profesor Krzysztof Gawroński odbył w 1985 r.
krótkoterminowy staż naukowy w Wyższej
Szkole Rolniczej w Płowdiw (Bułgaria).
W 2006 r. w ramach projektu Unii Europej-
skiej Protecting Historical Cultural Landsca-
pes to Strenghthen Regional Identities and Lo-
cal Economies uczestniczył w odbywających
się w St. Polten (Austria) International work-
shop within the INTERREG III B CADSES.
W 2007 r. brał udział w Międzynarodowym
Seminarium w ramach projektu Unii Euro-
pejskiej Protecting Historical Cultural Land-
scapes to Strenghthen Regional Identities and
Local Economies w Lanfnitzal (Austria). Po-
nadto wziął udział w siedmiu konferencjach
międzynarodowych, na których wygłosił 5 re-
feratów naukowych.
W latach 2006-2008 profesor Gawroński
brał udział w realizacji projektu Unii Europej-
skiej INTERREG III B CADSES Protecting
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Historical Cultural Landscapes to Strenghthen
Regional Identities and Local Economies.
W ramach tego projektu pełnił funkcję
członka Rady Naukowej Projektu. Obecnie
(2010-2012) jestem współwykonawcą pro-
jektu Unii Europejskiej Development of New
Land Governance Studiem in Macedonia and
Ukraina odbywającego się w ramach pro-
gramu Unii Europejskiej TEMPUS. Lead
Partnerem projektu jest Królewski Instytut
Techniczny w Sztokholmie (KTH). 
Profesor Krzysztof Gawroński był również
uczestnikiem międzynarodowego projektu
badawczego Cultural Landscapes of Moun-
tain and Highland River Valleys, realizowa-
nego w ramach Polsko-Norweskiego Fundu-
szu Badań Naukowych (2008-2010).
Współpracuje on także z kilkoma zagranicz-
nymi ośrodkami naukowymi, w tym z Uni-
wersytetem Technicznym w Darmstadt, Royal
Institute of Technologie w Stockholmie (pro-
jekt TEMPUS) oraz Politechniką Lwowską,
Urzędem ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Urządzeń Rolnych w Meiningen (Niemcy)
– zagraniczną instytucją zajmującą się proble-
matyką rozwoju obszarów wiejskich i gospo-
darką nieruchomościami. W ramach tej
współpracy następuje wymiana doświadczeń
polsko-niemieckich w zakresie rozwoju ob-
szarów wiejskich oraz podejmowane są próby
ich aplikacji do warunków polskich. 
Profesor Krzysztof Gawroński aktywnie
działa na rzecz środowiska naukowego, peł-
niąc nieprzerwanie od 1996 r. funkcję sekre-
tarza naukowego i członka Komisji Geodezji
i Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk, Oddział w Krakowie. Ponadto był
członkiem Sekcji Kształtowania i Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Komitetu Melioracji
i Inżynierii Środowiska Rolniczego, V Wy-
działu PAN w Warszawie (2003-2006). 

Przyznane granty; współpraca z praktyką

Profesor Krzysztof Gawroński był kierow-
nikiem i głównym wykonawcą dwóch nastę-
pujących projektów badawczych (grantów)
finansowanych przez KBN:

1. Projekt badawczy KBN nr 5 P06J 002 08
Tendencje przeobrażeń strukturalnych
i przestrzennych prywatnych gospodarstw
rolnych w warunkach wolnego obrotu zie-
mią w gminie górskiej (1995). 

2. Projekt badawczy KBN nr 5 P06H 090 14
Wykorzystanie techniki komputerowej jako
narzędzia waloryzacji przyrodniczej tere -
nu dla potrzeb gospodarowania przestrze-
nią w gminie (1998). 

Ponadto brał udział, jako współwykonawca,
w dwóch innych projektach badawczych fi-
nansowanych przez KBN:
1. Projekt badawczy KBN nr 5 P06H 037 08

Analiza i systematyka degradacji krajo-
brazu wiejskiego na przykładzie wybra-
nych wsi (1995);

2. Projekt badawczy KBN nr 5 P06H 003 10
Analiza systematyzacja i przegląd metod
oceny natężenia erozji wodnej gleb dla po-
trzeb gospodarki przestrzennej (1995). 

Uczestniczył również w kilkudziesięciu pra-
cach naukowych wykonywanych na rzecz
praktyki planistycznej i geodezyjnej. Między
innymi:
1. Modelowe rozwiązania struktur miesz-

kaniowo-usługowych na wzorcowych
ośrodkach gminnych, Program Rządowy
PR-5-01-2.5, Warszawa (1976- 1980);

2. Studium rewaloryzacyjno-rozwojowe
wsi Gołkowice Dolne, (praca wykonana
w Instytucie Kształtowania Środowiska
O/Kraków oraz w Katedrze Planowania
i Urządzania Terenów Wiejskich, Akade-
mii Rolniczej w Krakowie (1979);

3. Uwarunkowania rolnicze zagospodaro-
wania przestrzennego województwa kra-
kowskiego, temat badawczy zlecony
przez wojewodę krakowskiego (1996);

4. Kierunki gospodarki ziemią w wojewódz-
twie częstochowskim w latach 1986 –
2000, praca zespołowa wykonana na zlece-
nie wojewody częstochowskiego (1986).

Działalność dydaktyczna 

Profesor Krzysztof Gawroński od początku
zatrudnienia w Akademii Rolniczej prowadził

zajęcia dydaktyczne, początkowo ćwiczenia
z przedmiotów Planowanie przestrzenne
i Ochrona środowiska, na studiach stacjonar-
nych i zaocznych. Od 1993 r. prowadzi wy-
kłady z przedmiotów Planowanie przestrzenne
i Systemy informacji o terenie. Od roku akade-
mickiego 2007/2008 prowadzi na kierunku
Geodezja i Kartografia elektyw z przedmiotu
Źródła informacji o nieruchomościach na po-
trzeby ich wyceny. Ponadto od roku akademic-
kiego 2010/2011 prowadzi wykłady z przed-
miotów: Planowanie przestrzenne oraz Przy-
rodnicze podstawy gospodarki przestrzennej na
kierunku Gospodarka Przestrzenna. Prowadzi
seminarium dyplomowe dla studentów kie-
runku Geodezja i Kartografia na studiach I i II
stopnia tego kierunku. Prowadzi także semi-
narium dyplomowe dla studentów studiów
niestacjonarnych.
W latach 2000-2006 prowadził wykłady
i ćwiczenia z przedmiotu Planowanie prze-
strzenne na Wydziale Leśnym naszego Uni-
wersytetu.
Od 2005 r. do chwili obecnej prowadzi także
wykłady z przedmiotu Planowanie prze-
strzenne na Wydziale Rolniczo-Ekonomicz-
nym (kierunek Ochrona Środowiska Rolni-
czego), zarówno na studiach stacjonarnych
jak i niestacjonarnych.
Jest współautorem trzech skryptów akade-
mickich o zasięgu ogólnokrajowym. Pod kie-
runkiem dr hab. inż. Krzysztofa Gawroń-
skiego wypromowanych zostało łącznie
90 dyplomantów, w tym 59 magistrów oraz
31 inżynierów. Za działalność dydaktyczno-
wychowawczą otrzymał w 1992 r. Nagrodę
Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie.
Do osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
należy zaliczyć także pełnienie funkcji opie-
kuna Koła Naukowego Geodetów (2002-
2005) oraz pełnienie funkcji pełnomocnika
prodziekanów ds. pomocy materialnej dla
studentów (1995-2005).
Profesor Krzysztof Gawroński bierze czynny
udział w pracach komisji wydziałowych
i uczelnianych związanych z dydaktyką,
w szczególności:
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– był członkiem Senackiej Komisji ds. dy-
daktycznych i studenckich (2005-2008);

– był przewodniczącym Wydziałowej Ko-
misji Dydaktycznej ds. dydaktycznych
i studenckich na kierunku Geodezja
i Kartografia (2005-2006);

– jest członkiem Komisji ds. dydaktycz-
nych i studenckich na kierunku Geode-
zja i Kartografia oraz Gospodarka Prze-
strzenna.

Profesor Krzysztof Gawroński brał i bierze
czynny udział w tworzeniu programów na-
uczania na kierunku Geodezja i Kartografia.
Jest autorem programu nauczania na utwo-
rzonym w 2009 r. na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji – kierunku Gospo-
darka Przestrzenna. 

Działalność organizacyjna

Profesor Gawroński przez cały okres zatrud-
nienia chętnie i aktywnie uczestniczy w dzia-
łalności organizacyjnej na rzecz Wydziału In-
żynierii Środowiska oraz kierunku Geodezja

i Kartografia. W latach 2002-2010 pełnił
między innymi następujące funkcję:
– przewodniczył zespołowi ds. akredytacji kie-

runku Geodezja i Kartografia przygotowują-
cemu raport samooceny dla PKA (2009);

– przewodniczył zespołowi ds. utworzenia
nowego kierunku studiów – Gospodarka
przestrzenna;

– przewodniczył dziekańskiemu zespołowi
ds. budowy obiektu dydaktycznego przy
ul. Balickiej 253C w Krakowie;

– przewodniczył zespołowi przygotowują-
cemu obchody Jubileuszu 50-lecia kie-
runku Geodezja i Kartografia (2010).

Profesor Krzysztof Gawroński pełnił latach
2005-2008 i nadal pełni funkcję prodziekana
ds. studenckich na kierunku Geodezja i Kar-
tografia, a od 1 października 2009 pełni rów-
nież funkcję prodziekana ds. studenckich
kierunku Gospodarka przestrzenna.

Przyznane ważniejsze odznaczenia i nagrody

Za działalność naukowo-badawczą uzyskał

5 indywidualnych oraz 1 zespołową nagrodę
JM Rektora. Ponadto za działalność organi-
zacyjną został dwukrotnie wyróżniony na-
grodami Rektora Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Profesor Krzysztof Gawroński otrzymał Na-
grodę Zespołową I stopnia Ministra Kultury
i Sztuki (1979) na prace naukowe Studium re-
waloryzacyjno-rozwojowe wsi Gołkowice Dolne
oraz Studium rewaloryzacyjno-rozwojowe wsi
Bartne. Prace te zostały wykonane w Instytu-
cie Kształtowania Środowiska O/Kraków
oraz w Katedrze Planowania i Urządzania
 Terenów Wiejskich, Akademii Rolniczej
w Krakowie.

Za pracę organizacyjną i społeczną odzna-
czony został Złotym Krzyżem Zasługi
(2004). 

Zainteresowania pozanaukowe

Wycieczki górskie, fotografia, muzyka.
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Zespoły Centrum Kształcenia Rolniczego 
pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
Kraków, 20 stycznia 2011 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie wychodząc naprzeciw inicjaty-
wie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o nawiązaniu współpracy z Zespołami Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego, zorganizo-
wał spotkanie z przedstawicielami szkół rol-
niczych zlokalizowanych na terenie najbliż-
szego oddziaływania uczelni.
W spotkaniu, które odbyło się w styczniu
w Sali Senackiej w Collegium Godlewskiego
wzięli udział Pani Maria Sondij-Korulczyk –

Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty
Rolnej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, przedstawiciele władz uczelni –
JM Rektor prof. dr hab. Janusz Żmija, Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof.
dr hab. Włodzimierz Sady, pracownicy
uczelni oraz dyrektorzy 11 szkół z pięciu woje-
wództw: małopolskiego, świętokrzyskiego,
opolskiego, śląskiego i podkarpackiego.
Z inicjatywy Pani Dyrektor Departamentu
Doradztwa, Oświaty Rolnej i Nauki, Uni-

wersytet Rolniczy objął patronatem Zespoły
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bogdańczowicach, Bystrej, Chroberzy,
Głubczycach, Hańczowej, Nakle Śląskim,
Nowosielcach, Nowym Targu, Rzemieniu,
Sandomierzu oraz w Sichowie Dużym.

W trakcie spotkania omówiono możliwe kie-
runki współpracy oparte na doświadczeniach
Uczelni i szkół w zakresie wzajemnego od-
działywania. Prorektor ds. Dydaktycznych

Powitanie przedstawicieli szkół rolniczych przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusza Żmiję



z życia Uczelni

17

i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz
Sady dokonał prezentacji Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie i oferty dydaktycznej.
Absolwenci szkół rolniczych to potencjalni
przyszli studenci Uniwersytetu Rolniczego.
Wysunięto propozycję, aby uczelnia przeka-
zywała szkołom informacje o kierunkach stu-
diów, udostępniała materiały i opracowania
z zakresu specjalistycznej wiedzy w danej
dziedzinie; zapewniała pomoc pracowników
nau kowych w konstruowaniu programów
nauczania i materiałów dydaktycznych oraz
udzielaniu nauczycielom konsultacji i wspar-
cia merytorycznego. Otwartą kwestią pozo-
stała organizacja praktyk i staży studenckich
w szko łach rolniczych.  Ważnym wątkiem
współ pracy pozostanie uczestnictwo ucz niów
w wybranych zajęciach w szkole i na uczelni.
Uniwersytet Rolniczy realizuje własne mo-
dele współpracy z młodzieżą, cieszące się
obecnie coraz większym zainteresowaniem.
Jedną z takich inicjatyw, wpisującą się w ideę
kształcenia ustawicznego, jest projekt Uni-
wersytetu dla Młodzieży. W trakcie spotka-
nia o zasadach funkcjonowania Uniwersy-
tetu dla Młodzieży w ramach struktur akade-
mickich opowiedział jego twórca, prof. dr
hab. Kazimierz Wiech.

Prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski
omówił z kolei zasady prowadzenia klas pa-
tronackich przez UR na przykładzie klasy
o profilu biotechnologicznym w VIII Lice um
Ogólnokształcącym w Krakowie.  Dzięki ta-
kim projektom uczniowie mają okazję uczest-
niczyć w zajęciach prowadzonych przez na-
uczycieli akademickich, korzystać w ramach
zajęć z laboratoriów uniwersyteckich. Co cie-
kawe, uczniowie oceniani są w trybie akade-
mickim – zaliczenia semestrów zdobywają
poprzez wpisy do indeksów. 

Głównym celem tego rodzaju działań jest zain-
spirowanie młodych ludzi do poszukiwań
dziedziny, w której mogliby się realizować
w przyszłości, również na poziomie studiów
wyższych. Podobny cel przyświeca idei powo-

łania Centrum Kształcenia Rolniczego, w myśl
której Centrum to coś więcej niż realizowanie
programu szkolnego, to również pokazywanie
młodzieży dróg rozwoju. W tym kontekście
współpraca Uniwersytetu Rolniczego ze szko-

łami rolniczymi jest ważnym elementem
współczesnego modelu edukacyjnego. 

mgr Aleksandra Kulig
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Prezentacje poszczególnych przedstawicieli szkół rolniczych

Prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski przedstawia zasady prowadzenia klas patronackich
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Uniwersytet Rolniczy będzie współpracował
ze Szpitalem im. Jana Pawła II w Krakowie
Kraków, 20 stycznia 2011 r.

Sześć Małopolskich instytucji naukowo-dy-
daktycznych podpisało 20 stycznia br.  poro-
zumienie o współpracy ze Szpitalem Specjali-
stycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.
Efektem ma być między innymi wspólne po-
wołanie studiów podyplomowych w zakresie
Nowoczesnych Metod Diagnostyki Medycz-
nej i Terapii.

Obok Uniwersytetu Rolniczego wśród sy-
gna tariuszy porozumienia znaleźli się: Aka-
demia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, Politechnika Krakow-
ska, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii
Nauk, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Od-
dział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników
w Rabce-Zdroju, Instytut Zootechniki –
Państwowy Instytut Badawczy.
Celem porozumienia jest wykorzystanie do-
świadczeń, infrastruktury, sprzętu i dorobku
naukowego oraz pozycji naukowo-dydak-
tycznej Uniwersytetu, Akademii, Politech-
niki, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytutu Zootech-
niki oraz Szpitala dla realizacji wspólnych
działań służących dobru Stron.

Współdziałanie ma się opierać między innymi
na rozwoju studiów podyplomowych w zakre -
sie Nowoczesnych Metod Diagnostyki Me-
dycznej i Terapii, powołaniu zespołu specjali-
stów i realizacji zadań dydaktycznych w ra-
mach współpracy na wyżej wymienionych
studiach, na zapewnieniu odpowiedniego za-
plecza laboratoryjnego, ćwiczeniowego i wy-
kładowego, na wzajemnym prezentowaniu
i propagowaniu osiągnięć nau kowo-dydak -
tycz nych czy prowadzeniu prac nau kowo-

Przedstawiciele małopolskich instytucji naukowo-dydaktycznych podpisują porozumienie

Wystąpienie prof. dr hab. Janusza Żmiji, Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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badawczych. – Liczymy, że będzie to współ-
praca nie tylko na papierze – powiedziała Dy-
rektor Szpitala, dr n. med. Anna Prokop Sta-
szecka. Studia ruszą najprawdopodobniej w
październiku br.

Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego we
współpracy z SGGW (prof. Piotr Epler,
prof. Franciszek Borowiec, prof. Mirosława
Sokołowska-Mikołajczyk, prof. Teresa
Ostaszewska) opracowali specjalistyczną pa-
szę, która w porównaniu z karmą zbożową,
zwiększa ilość wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych i zarazem obniża poziom cho-
lesterolu u karpi.
W ramach współpracy UR ze Szpitalem Jana
Pawła II, badania mogą w przyszłości zostać
wykorzystane w celu żywienia ludzi z dolegli-
wościami kardiologicznymi.
Wszystkie uczelnie, które podpisały porozu-
mienie w sprawie współpracy ze Szpitalem
oddelegowały swoich przedstawicieli, którzy
mają pomóc studentom w załatwieniu wszel-
kich formalności związanych z rozpoczęciem
badań i współpracy ze szpitalem. 
Koordynacją współpracy ze strony Uniwersy-
tetu Rolniczego będzie się zajmować dr inż.
Anna Hrabia z Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt. 
Pomysł spotkał się z aprobatą Małopolskich
władz. Wojewoda Małopolski, Stanisław
Kracik i Marszałek Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa pogratulowali pomysłu
i wyrazili nadzieję, że dzięki współpracy Ma-
łopolska stanie się liderem w zakresie nowych
technologii medycznych.

mgr inż. Izabella Majewska
Biuro Informacji i Promocji

Nowinki technologiczne 
w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie
Telewizja uczelniana i nowoczesny sprzęt 
multimedialny w Sali Senackiej – to tylko przykłady

Nasz Uniwersytet zmienia się bardzo dyna-
micznie. Modernizowane są akademiki, sale
dydaktyczne, powstają nowe laboratoria,
a nawet całe budynki. Wszystkie te prace
warte są wiele milionów złotych. Tym razem
chcemy przybliżyć dwie znacznie mniejsze
inwestycje, co nie znaczy, że mniej przydatne. 
Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez telewi-
zji. Ruchome obrazy towarzyszą nam wszę-
dzie – w domu, w środkach miejskiej komu-
nikacji, w kinie, u lekarza. W większości przy-
padków nawet nie zdajemy sobie sprawy
z faktu, że włączony jest telewizor, gdyż słu-
chamy i obserwujemy go bezwiednie. – Nasza
telewizja uczelniana ma jednak zupełnie inną
rolę niż ta zwykła, którą oglądamy codziennie
– mówi mgr Magdalena Bialik, Zastępca
Kanclerza d/s Administracyjno-Gospodar-
czych. – Jej celem jest informowanie studentów,
pracowników i gości o ważnych wydarzeniach
mających miejsce na naszym Uniwersytecie.
W tym celu na pasku u dołu ekranu będą poja-
wiały się informacje o miejscu i tematyce odby-
wających się konferencji lub o przeniesieniu za-
jęć danego rocznika do innej sali – dodaje
Magdalena Bialik. Za edycję tych informacji
docelowo odpowiedzialne będą osoby wyzna-
czone na każdym wydziale. Wszystkie 6 tele-
wizorów może jednocześnie nadawać te same
lub inne wiadomości z życia uczelni, co do-
datkowo zwiększy przydatność komunikatów. 

Górną część ekranu będą wypełniały bloki
reklamowe zleceniodawców zewnętrznych
oraz promujące naszą uczelnię. W blokach

reklamowych obejrzymy same bezpieczne
treści. Nie znajdziemy tam polityki ani fil-
mów akcji, ale reportaże o uczelni, czy trans-
misje ważnych wydarzeń. Telewizory zamon-
towane są już w budynku Godlewskiego przy
Alei Mickiewicza 21, budynku Jubileuszo-
wym przy Alei Mickiewicza 24-28 oraz na
wydziałach: Ogrodniczym (Aleja 29 Listo-
pada 54), Leśnym (Aleja 29 Listopada 46),
Technologii Żywności (ulica Balicka 122)
i Inżynierii Produkcji i Energetyki (ulica Ba-
licka 116 B). Zauważamy ich przydatność,
dlatego też pozostaje mi wszystkim życzyć
miłego odbioru.
W tym roku zmodernizowano również apa-
raturę multimedialną na Sali Senackiej.
 W ramach tych prac zostało podłączonych
10 mikrofonów bezprzewodowych i elektro-
niczny bezprzewodowy system do liczenia
głosów, składający się z 50 pilotów.  – Ma to
za zadanie usprawnić nie tylko prace naszych
Senatorów – mówi pani Bialik, ale także osób
przygotowujących protokół z tych posiedzeń.
Częścią tego systemu jest nowoczesny cyfrowy
sprzęt nagrywający dźwięk, który wspomoże
analogowy, z jakiego korzystaliśmy dotychczas
– dodaje.
To tylko dwa przykłady zastosowania nowo-
czesnych rozwiązań technicznych, które
znacznie ułatwią nam komunikowanie się
i uczynią naszą pracę łatwiejszą. Można
śmiało powiedzieć, iż Uniwersytet Rolniczy
jest uczelnią XXI wieku.

Opracowanie: Szymon Sikorski
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 17 grudnia 2010 r.

Senat pozytywnie ocenił działalność Klubu
Akademickiego „ARKA”.

Senat zatwierdził:
• założenia do planu rzeczowo – finanso-

wego na 2011 r.
• koszty wydzielone na 2011 r.
• plan inwestycji i remontów na 2011 r.

Senat upoważnił Rektora do zatwierdzenia
korekty planu rzeczowo-finansowego na
2010 r. na dzień 31.12.2010 r.

Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rek-
tora umów-porozumień z: 
• Uniwersytetem Technologii Spożyw-

czych w Plovdiv (Bułgaria) w dziedzinie
badań naukowych i kształcenia, w tym
wymianę pracowników naukowych.

• Państwowym Uniwersytetem Agrarnym
w Grodnie (Białoruś) w dziedzinie
 badań naukowych i kształcenia, w tym
wymianę studentów i organizację prak-
tyk studenckich.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami 

znajduje się w Biurze Rektora 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Senat Uniwersytetu Rolniczego w trakcie obrad

Collegium Godlewskiego
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Zjazd został zorganizowany przez Małopol-
skie Towarzystwo Ornitologiczne. Ta zasłu-
żona organizacja skupia szerokie rzesze miło-
śników ptaków oddających się z pasją temu
szlachetnemu zajęciu. W zjeździe udział
wzięło około 150 osób, z całego regionu, co
uznać należy za rekordową frekwencję licznej
rzeszy ornitologów pasjonatów.
Patronat nad 42 Zjazdem Ornitologów objął
osobiście Dziekan Wydziału Hodowli i Bio-
logii Zwierząt UR prof. dr hab. lek. wet. Je-
rzy Niedziółka, który w imieniu organizato-
rów, zjazd otworzył i powitał zgromadzo-
nych. W krótkim wystąpieniu podkreślił
wagę, jaką przykłada on osobiście oraz władze
Wydziału do wspierania i promowania takich
inicjatyw jak ruch ornitologiczny. Powiedział,
że uważa za sprawę bardzo ważną dla Wy-
działu, którym kieruje, objęcie patronatu nad
Małopolskim Towarzystwem Ornitologicz-
nym. Ma to znaczenie szczególnie teraz, kiedy
na naszym Wydziale prowadzone są studia na
kierunku Biologia, specjalność Biologia Sto-
sowana, a ponadto od wielu lat na różnych
specjalnościach kierunku Zootechnika jest
prowadzone kształcenie z zakresu zwierząt
wolno żyjących. Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt ma w katalogu swoich przedmiotów
zajęcia z awifauny Polski, a także posiada Sta-
cję Doświadczalną (Katedry Zoologii i Eko-
logii) w Mydlnikach, gdzie w wolierach utrzy-
mywane są ptaki drapieżne.
W trakcie obrad wygłoszono 14 referatów
naukowych, w tym dwa w formie prezentacji
filmowych. Wszystkie zaprezentowane tema -
ty były wartościowe merytorycznie i intere-
sujące. Jednak największe zainteresowanie
i uznanie uczestników wzbudziły następujące

42 Zjazd Ornitologów 
Polski Południowo-Wschodniej
Kraków, 27–28 listopada 2010 r.

zagadnienia: Renaturyzacja rzek warunkiem
restytucji zagrożonych i wymarłych gatunków
ryb na przykładzie łososia atlantyckiego – refe-
rat wygłoszony przez prof. dr hab. Tomasza
Mikołajczyka z Katedry Ichtiobiologii i Ry-
bactwa Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja w Krakowie. W swoim wystąpieniu

profesor T. Mikołajczyk wskazał na zagroże-
nia wynikające z wielu, z jego zdaniem,
 niepotrzebnych przekształceń koryt rzecz-
nych, stwarzających poważne zagrożenia dla
ichtiofauny występującej w rzekach. Powo-
dem tych nieprzemyślanych interwencji śro-
dowiskowych są w wielu przypadkach naciski

Otwarcie zjazdu przez prof. dr hab. lek. wet. Jerzego Niedziółkę, dziekana WHiBZ 
i dr inż. Damiana Wiehle, prezesa MTO

Uczestnicy zjazdu
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ze strony lobby przedsiębiorstw melioracyj-
nych i hydrotechnicznych. Potwierdzeniem
tez wygłoszonych przez prof. T. Mikołaj-
czyka, było wystąpienie dr Tadeusza Zająca
z Instytutu Ochrony Przyrody (PAN, Kra-
ków), w którym autor omówił negatywne
skutki dla ptaków wynikające z regulacji cie-
ków wodnych. Następnie dr inż. Damian
Wiehle (MTO) przedstawił schemat rozpo-
znawania kompleksu „dużych mew” na tere-
nie Małopolski.
Wystąpienie dr Kazimierza Walasza (MTO)
odnosiło się do „palącego” jego zdaniem pro-
blemu ochrony ptaków miejskich. Zaprezen-
tował nowe dane na temat ochrony jerzyka
i innych gatunków zasiedlających budynki
w miastach.
Kolejne wystąpienia, które spotkały się z du-
żym zainteresowaniem słuchaczy dotyczyły:
metodyki prowadzenia nowoczesnych badań
telemetrycznych (referent dr Lech Iliaszko,
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,

UG, Gdańsk); sytuacji bociana czarnego na
Orawie (dr Dusana Karaska z Muzeum
Orawskiego na Słowacji), sezonowych zmian
liczebności i rozmieszczenia lodówki, mar-
kaczki i uhli w rejonie Przylądka Rozewie
(prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Kate-
dra Ekologii i Zoologii Kręgowców, UG,
Gdańsk). Ostatni referat dotyczący ekologii
rozrodu krogulca w dużych kompleksach le-
śnych oraz w mozaice polno-leśnej przedsta-
wił dr Marek Keller z Zakładu Zoologii Leś -
nej i Łowiectwa, SGGW Warszawa.
Wystąpienia referatowe przedzielone zostały
uroczystym momentem poświęconym wrę-
czeniem prestiżowych Pomurników (nagród
dla najbardziej aktywnych ornitologów Ma-
łopolski). Wyróżnienia te otrzymali: (Poma-
rańczowy Pomurnik) – A. Śliwiński, H.
Urbanowicz, Cz. Zontek, (Srebrny Pomur-
nik) – M. Skowroński, A. Hudy, W. Bo-
ryczka, E. Szumakowicz, (Złoty Pomurnik),
T. Baziak oraz J. Wróbel.
42 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-
Wschodniej po raz pierwszy odbył się w mu-
rach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie. Wcześniejsze organi-
zowano w kampusie Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Podkreślano dobre wyposażenie sali
wykładowej oraz udostępnionych organiza-
torom pomieszczeń towarzyszących.  Kiero-
wano słowa podziękowań za okazaną gościn-
ność i pomoc w organizacji tego wydarzenia,
jak też zaopatrzenie uczestników w interesu-
jące materiały informacyjne o Uniwersytecie
Rolniczym.
Drugi dzień zjazdu przeznaczony został tra-
dycyjnie na wycieczkę ornitologiczną, której
celem tym razem, był z racji pogodowych
miejski odcinek rzeki Wisły w Krakowie.
Zjazd odbił się głośnym echem na forach or-
nitologicznych. Liczba uczestników tej kon-
ferencji przeszła oczekiwania organizatorów,
co zaowocowało frekwencją blisko 150 osób.

Tekst: dr inż. Damian Wiehle, 
dr hab. inż. Zbigniew Bonczar, prof. UR

Zdjęcia: Mateusz Okrutniak

Para perkozów dwuczubych z przychówkiem

Wodnik

Sóweczka (Glaucidium passerinum) 
najmniesza europejska sowa, 
Gorczański Park Narodowy

Łabędź niemy z młodym
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V Ogólnopolska Konferencja 
Turystyki Kulturowej Wsi 
i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
Kraków, 16 grudnia 2010 r.

Konferencja odbyła się pod patronatem JM
Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie prof. dr hab. Janusza Żmiji oraz Ro-
mana Ciepieli Wicemarszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego. Konferencję otworzył
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. dr hab. Włodzimierz Sady, następnie
został odczytany list od Wicemarszałka Ro-
mana Ciepieli, w którym podkreślił niezwy-
kle ważną misję konferencji oraz wyraził go-
rące poparcie dla działań, jakich podjęli się
organizatorzy.

Konferencja obejmowała szeroki zakres te-
matyki dotyczącej produktów regionalnych
i turystyki kulturowej w Europie. Została
przedstawiona procedura rejestracyjna na
podstawie Chleba Prądnickiego oraz omó-
wione zostały aspekty wpływu produktów re-
gionalnych na rozwój regionu Małopolski. 
W ramach sesji zostało przedstawione 11 re-
feratów przygotowanych przez specjalistów
reprezentujących wiele ośrodków zajmują-
cych się tradycją małopolski, które prowadził
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów Paweł Chałupnik.

– dr Janusz Smołucha – Z ziemi włoskiej
do Polski – wiejska turystyka kulturowa wo-
kół miast (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Peda-
gogiczna „Ignatianum”)
– dr inż. Ewa Tyran – Turystyka kulturowa
wsi jako czynnik rozwoju regionu – (Uniwer-
sytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie)

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Włodzimierz Sady, 
Prorektor  ds. Dydaktycznych i Studenckich

Uczestnicy konferencji w trakcie wykładów
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– mgr inż. Aneta Helak-Świechowska –
Znaczenie produktów tradycyjnych regional-
nych dla rozwoju regionu małopolskiego (Dy-
rektor Departamentu Rolnictwa i Geologii,
Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego)
– mgr Joanna Jakubowska-Łazęcka –
Ochrona produktów regionalnych na poziomi
UE – procedura rejestracyjna na przykładzie
Chleba Prądnickiego – (Departament Zarzą-
dzania Projektami i Programami Małopolska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wice-
prezes Stowarzyszenia Małopolska Izba Pro-
duktów Regionalnych, Tradycyjnych i Eko-
logicznych)
– prof. dr hab. Czesław Nowak – Tury-
styka wiejska w Norwegii (Uniwersytet Rolni-
czy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
– dr Arkadiusz Niedziółka – Przyrodniczo
– kulturowe uwarunkowania rozwoju usług
agroturystycznych na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
– dr Katarzyna Jarkiewicz – Kultura lu-
dowa jako źródło inspiracji dla turystyki wiej-
skiej – (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedago-
giczna „Ignatianum”)

– mgr inż. Krzysztof Maurer – Jabłka łąc-
kie – (Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa) 
– mgr Krzysztof Duda – Dziedzictwo kul-
turowe górali łąckich (Wyższa Szkoła Filozo-
ficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”)
– Klaudia Jarosz – Folklor wsi Wierzcho-
sławice i jego rola w animacji turystyki –
(Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum”)
– mgr inż. Elżbieta Kornalska – Możliwo-
ści finansowania kultury i turystyki wiejskiej –
produkt bankowy i aspekty wsparcia UE (Uni-
wersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie).

W konferencji brali udział również ucznio-
wie szkół średnich z Małopolski. Zatem jej
celem było również stworzenie przekonania,
że tradycja Małopolski, która jest tak dobrze
znana w Polsce i w Europie musi być utrwa-
lana, a przede wszystkim kontynuowana ze
względu na jej bogate walory oraz korzyści,
jakie przynosi naszemu regionowi oraz jego
mieszkańcom.
Wszechstronny zakres informacji, jaki został
omówiony podczas wystąpień pozwoli na
druk kolejnej publikacji w wydawnictwie
„EPISTEME”.

W tym miejscu pragnę serdecznie podzięko-
wać współorganizatorom konferencji Cen-
trum Kultury Studenckiej, Stowarzyszeniu
Twórców Nauki i Kultury „EPISTEME”,
Polskiej Sieci Gospodarczej (pomysłodawcy
konferencji), oraz WSF-P „Ignatianum” za
wkład pracy. W szczególności zaś sponso-
rom: JM Rektorowi Uniwersytetu Rolni-
czego prof. dr hab. Januszowi Żmiji, Wice-
marszałkowi Województwa Małopolskiego
Wojciechowi Kozakowi, Małopolskiej Or-
ganizacji Rozwoju Regionalnego, Małopol-
skiej Organizacji Turystycznej.

Tekst: 
Paweł Chałupnik

Przewodniczący URSS 
Zdjęcia: mgr inż. Michał Szanduła

Promocja produktów regionalnych w trakcie Redyku na Bielanach…

… oraz Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

Prezentacja produktów regionalnych w trakcie
Konferencji
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PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE W 2011 ROKU

Lp. Temat konferencji Zasięg

Termin
zgłosze-

nia
udziału

Data i miejsce 
konferencji

Nazwisko organizatora
lub sekretarza Adres organizatora wraz z telefonem

1 Postęp Naukowo-Techniczny 
i Organizacyjny w Rolnictwie

Między-
naro-
dowa

20.12.
2010 r.

14-18 lutego 
Zakopane

Prof. dr hab. 
Rudolf Michałek

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, ul. Balicka 116B, 
30-149 Kraków, tel: 12 662 46 19, 12 662 46 79 fax: 12 662 46 79, 
e-mail: iirii@ur.krakow.pl 
Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 
Komitet Techniki Rolniczej PAN

2 V Ogólnopolska Konferencja 
Doktorantów Wielokierunkowość
Badań w Rolnictwie i Leśnictwie

Krajowa 10.01.
2011 r.

12 marca 
Kraków

Mgr inż. 
Elżbieta Kornalska

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie 
al. Mickiewicza 21, pok. 102, 31-120 Kraków, 
email: okd@ur.krakow.pl

3 XIX Szkoła Zimowa Metodologii
Hodowli Bydła „Praktyka Nauce –
nauka praktyce”

Między-
naro-
dowa

10.02.
2011r.

4-8 kwietnia 
Zakopane

Prof. dr hab. 
Jan Szarek

Katedra Hodowli Bydła, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
tel: 12 662 41 63, 12 662 41 62 fax: 12 662 41 62 
e-mail: rzszarek@cyf-kr.edu.pl 
Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Zootechniczne – 
Koło Krakowskie, Klub Profesorski Hodowców Bydła, 
Komitet Nauk Zootechnicznych PAN w Warszawie

4 Innowacyjne badania z zakresu
użytkowania trzody chlewnej

Krajowa 31.01.

2011 r.

6-8 kwietnia 
Krynica

Prof. dr hab. 
Czesław Klocek

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy, 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel: 12 662 40 70, 12 662 40 28 
e-mail: rzklocek@cyf-kr.edu.pl 
Współorganizator: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

5 Teraźniejszość i przyszłość 
drobnych gospodarstw rolnych
w Unii Europejskiej 

Między-
naro-
dowa

19.03.
2011 r.

7 - 8 kwietnia 
Kraków

Dr hab. inż.  
Andrzej Krasnodębski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 
tel: 12 662 43 54, 12 662 43 30, fax: 12 66244 31 
e-mail: rrkrasno@cyf-kr.edu.pl 
Współorganizatorzy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. UR w Krakowie,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małopolski Urząd Marszałkowski,
Kraków

6 Zastosowanie technologii 
informacyjnych w rolnictwie

Krajowa 28.02.
2011 r.

10-12 kwietnia 
Ojców

Dr hab. inż. 
Sylwester Tabor

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
tel: 12 662 46 88 fax: 12 662 46 79 e-mail: maciej.sporysz@ur.krakow.pl
e-mail: sylwester.tabor@ur.krakow.pl 
Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 
Komitet Techniki Rolniczej, Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki
w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej

7 Wymagania jakościowe 
surowców pochodzenia rolniczego
przy ich wielokierunkowym 
wykorzystaniu

28.02.
2011 r.

11 maja Kraków Dr hab. inż. 
Barbara Krzysztofik

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki; Instytut Eksploatacji Maszyn, 
Ergonomii i Procesów Produkcyjnych ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, 
tel: 12 662 46 64 fax: 12 662 46 12 
e-mail: barbara.krzysztofik@ur.krakow.pl

8 Właściwości geometryczne, 
mechaniczne i strukturalne 
surowców i produktów 
spożywczych 

Krajowa 31.03.
2011 r. 

24 – 27 maja 
Marózek 

k/Olsztynka

Prof. dr hab. 
Leszek Mieszkalski

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne oddział w Olsztynie 
ul Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, tel: 89 532 45 34 fax: 89 523 45 34
e-mail: justyna.biedulska@uwm.edu.pl 
Współorganizatorzy: Katedra Inżynierii Rolniczej WNT UWM w Olsztynie,
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki UR w Krakowie, 
Oddział Nauki o Żywności JRZBŻ PAN w Olsztynie, 
Komitet Agrofizyki PAN, Komitet Techniki Rolniczej PAN

9 Problemy gospodarki ziemią 
rolniczą ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów 
rozdrobnionych agrarnie

Między-
naro-
dowa

01.03.
2011 r.

31maja – 
1 czerwca 

Kraków, Dobczyce

Prof. dr hab. 
Wiesław Musiał

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 
tel: 12 662 43 54, 12 662 43 30, fax: 12 66244 31 
email: zeior@ur.krakow.pl; email: a.plonka@ur.krakow.pl 
Współorganizatorzy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie,
Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.



26

10 Aktualne wyzwania naukowe
w chowie i hodowli zwierząt 

Między-
naro-
dowa

30.04.
2011 r.

17 czerwca
Kraków

Prof. dr hab. 
Czesław Klocek

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, al. Mickiewicza 24/28, 
30-059 Kraków, tel: 12 662 40 66 fax: 12 633 33 07 
e-mail: whbz@ur.krakow.pl e-mail: rzklocek@cyf-kr.edu.pl

11 Infrastruktura i środowisko jako
determinanty rozwoju obszarów
wiejskich

Między-
naro-
dowa

31.12.
2010 r.

20 - 21 czerwca
Dobczyce

Dr Anna Krakowiak-Bal Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B; 
30-149 Kraków, tel: 12 662 46 55 
e-mail: Anna.Krakowiak@ur.krakow.pl 
Współorganizator: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN 
oddział w Krakowie

12 Technika i ergonomia w służbie
współczesnego leśnictwa

Między-
naro-
dowa

31.01.2
011r.

26-29 czerwca
Kraków, Krynica

Prof. dr hab. 
Janusz Sowa

Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, al. 29 Listopada 46, 
31-425 Kraków, tel: 12 662 50 94, 12 412 44 18, fax: 12 412 44 18 
e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl

13 Zjazd Katedr Jednoimiennych 
Genetyki i Metod Doskonalenia
Zwierząt 

Krajowa 31.03.2
011r.

27 - 28 czerwca
Kraków

Dr hab. Ewa Ptak Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki 
i Metod Doskonalenia Zwierząt al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
tel: 12 663 20 84 e-mail: rzptak@cyf-kr.edu.pl

14 Kapitał ludzki i społeczny a jakość
życia na obszarach wiejskich 
Małopolski

Krajowa 30. 04.
2011 r.

30 czerwca 
Kraków

Dr Wioletta Knapik Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi, 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel: 12 662 44 38 
e-mail: w.knapik@ur.krakow.pl

15 Współczesna inżynieria rolnicza –
badania i zastosowanie 
praktyczne 

Krajowa 30.06.
2011 r.

15-16 września
Kraków

Prof. dr hab. 
Sławomir Kurpaska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, 
30-149 Kraków,  tel: 12 662 46 28 fax: 12 662 46 12 
e-mail: slawomir.kurpaska@ur.krakow.pl 
Współorganizator: Komitet Techniki Rolniczej

16 Współczesne problemy hydrauliki
koryt otwartych w nawiązaniu 
do Dyrektywy Powodziowej 

Krajowa 30.06.
2011 r.

20-23 września
Sandomierz

Prof. dr hab. 
Wojciech Bartnik

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej 
i Geotechniki al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, 
tel: 12 662 41 72, fax: 12 663 11 70 e-mail: rmflorek@cyf.kr.edu.pl
Współorganizatorzy: Komitet Gospodarki Wodnej PAN Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie Urząd Miasta Sandomierz

17 X Konferencja z cyklu 
„Żywność XXI wieku” – 
„Żywność projektowana”

Mię-
dzyna-
rodowa

31.05.
2011 r.

22-23 września
Kraków

Dr inż. Maria Walczycka Polskie Towarzystwo Technologów Żywności tel: 12 662 48 05, 
12 662 47 92 email: d.najgebauer-lejko@ur.krakow.pl 
email: a.duda.chodak@ur.krakow.pl

18 Kształtowanie ilościowych 
i jakościowych zasobów wodnych
na obszarach wiejskich – aspekty
techniczne, prawne i ekonomiczne

Krajowa 31.01.
2011r.

16-18 
października 
Huta Szklana

Prof. dr hab. 
Jan Pawełek

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków,  tel: 12 662 49 39, 12 662 41 27 
email: p.bugajski@ur.krakow.pl 
Współorganizatorzy: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN oddział
Kraków,  Sekcja Główna Techniki Sanitarnej Wsi – PZIiTS
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Projekt „Gospodarka wodna 
na obszarach wiejskich” 
realizowany w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie” 
Leonardo da Vinci
Projekt jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu "Uczenie się przez całe życie"
Turyngia, 24-30 października 2010 r.

Październikowy wyjazd studialny do Turyn-
gii organizowany w ramach realizacji pro-
jektu „Gospodarka wodna na obszarach wiej-
skich” prowadzonego z programu „Uczenie
się przez całe życie” Leonardo da Vinci ma na
celu umożliwić uczestnikom zdobycie wie-
dzy specjalistycznej, informacji dotyczących
rozwiązań technologicznych stosowanych
w gospodarowaniu zasobami wodnymi
w Niemczech, co ma pozwolić na podniesie-
nie kwalifikacji oraz jakości prowadzonej
działalności dydaktycznej na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie. Uczestnikami wy-
miany byli pracownicy naukowi Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie (Katedra Me-
lioracji i Kształtowania Środowiska, Katedra
Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Katedra In-
żynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Ka-
tedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Po-
wietrza oraz Katedra Geodezji Rolnej, Kata-
stru i Fotogrametrii). 

Od lewej: dr inż. Agnieszka Policht-Latawiec – kierownik projektu; dr inż. Jacek M. Pijanowski
oraz Christoph Zühl (TMLFUN)
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Instytucją goszczącą i przygotowującą pro-
jekt po stronie niemieckiej było Minister-
stwo Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środo-
wiska Kraju Związkowego Turyngia, z któ-
rym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
współpracuje od kilku lat. W ramach realiza-
cji projektu ministerstwo umożliwiło uczest-
nikom projektu dostęp do licznych obiektów
związanych z gospodarowaniem zasobami
wodnymi na obszarach wiejskich. Zaprezen-
towane uczestnikom obiekty związane były
głównie z gospodarką wodną na obszarach
wiejskich. Uczestnicy zapoznali się m.in.
z funkcjonowaniem stacji lizymetrycznej
w Buttelstedt, wyposażonej w nowoczesną
aparaturę, z której wskazania są wykorzysty-
wane w praktyce przez rolników prowadzą-
cych gospodarstwa w całej Turyngii, odwie-
dzili historyczną stację uzdatniania wody pit-

nej w Schweina oraz bardzo nowoczesną sta-
cję ujęcia i uzdatniania wody w Breme. Po-
ldery zalewowe w Nordhausen i zbiornik
wodny Straussfurt stanowiły przykłady pla-
nowania zabezpieczeń przeciwpowodzio-
wych i gospodarowania zasobami wodnymi
na potrzeby małej retencji wodnej. Infra-
struktura związana z gospodarką wodną na
terenie Turyngii była również prezentowana
na zbiorniku wodnym w Ohra i Dachwig
oraz w przedsiębiorstwie produkcji rolniczej
Agrar prowadzącym nawadnianie upraw.
Uczestnicy programu mieli także możliwość
zapoznać się z systemem wyższego kształce-
nia zawodowego w Niemczech realizowa-
nego na Uniwersytecie w Erfurcie. Rektor
Uniwersytetu prof. dr Heinrich H. Kill
i Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof.
dr Helmut Haenes przedstawili referaty na

temat oferty edukacyjnej uczelni w zakresie
budownictwa wodnego, a prof. dr Volker
Spork omówił efekty współpracy zagranicz-
nej Uniwersytetu w Erfurcie oraz zaprezen-
tował pracownie i laboratoria badawcze z za-
kresu inżynierii wodnej.
W ramach realizacji projektu w styczniu
2011 roku odbyła się konferencja regionalna,
na którą zostali zaproszeni pracownicy nau -
kowo-dydaktyczni, osoby z instytucji działa-
jących na poziomie województwa i gmin
związani z praktyką, goście ze strony partnera
projektu Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony
Przyrody i Środowiska Kraju Związkowego
Turyngii oraz studenci inżynierii środowiska. 

Tekst: dr inż. Mariusz Cholewa
mgr Anna Kolano-Kapłańska 

Zdjęcia: mgr Anna Kolano-Kapłańska 

Uczestnicy przed budynkiem Zakładu Uzdatniania Wody w Schweina



nie tylko nauka

29

Geodezja rolna po bawarsku
Bawaria, 10–16 października 2010 r.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geode-
zji zrealizowany został w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da
Vinci projekt pn. „Podniesienie jakości
kształcenia akademickiego w zakresie geode-
zyjnego urządzania obszarów wiejskich
w oparciu o doświadczenia, praktyki i szkol-
nictwa wyższego Bawarii”.
Celem projektu była poprawa kwalifikacji
grupy nauczycieli akademickich WIŚiG –
głównie z Kierunku Geodezja i Kartografia
oraz odnowienie i zacieśnienie kontaktów
z bawarskimi instytucjami, zajmującymi się
zagadnieniami geodezyjnego urządzania ob-
szarów wiejskich.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z aktualnymi meto-
dami kształcenia stosowanymi w renomowa-
nym Uniwersytecie Technicznym w Mona-
chium, nawiązania kontaktów z przedstawi-
cielami szkolnictwa wyższego i praktyki
z Bawarii oraz zapoznania się z najnowocze-
śniejszymi rozwiązaniami z zakresu urządza-
nia obszarów wiejskich, co stanowić może
ważny impuls również dla pracy naukowej –
nie pozostającej bez wpływu na jakość działal-
ności dydaktycznej.
Centralnym elementem projektu był wyjazd
studialny do Bawarii, który przeprowadzony
został w dniach 10-16 października 2010 r.
W ramach tego wyjazdu uczestnicy wizyto-
wali Uniwersytet Techniczny w Monachium;
Bawarskie Państwowe Ministerstwo Gospo-
darki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa;
podległe mu urzędy ds. rozwoju obszarów
wiejskich – w Ansbach i Würzburgu oraz
liczne modelowe projekty zrealizowane w ba-
warskich gminach. 

Istotnymi elementami projektu były po-
nadto: międzynarodowa konferencja zorga-
nizowana w Krakowie w dniu 17 stycznia
2011 r. oraz wydawnictwo prezentujące arty-
kuły uczestników projektu.

Tematyka rozwoju obszarów wiejskich na-
bra ła w ciągu ostatnich lat w Polsce dużego
znaczenia dla rozwoju kraju. Głównie
w związku z realizowanym „Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-
2013” oraz nową „Krajową Strategią Roz-
woju Regionalnego (KSRR) 2010-2020 –
Regiony-Miasta-Obszary Wiejskie”.

Wynika z tego pilna potrzeba zmian lub mo-
dyfikacji programów i metod kształcenia ofe-

rowanych przez rolnicze uczelnie wyższe.
Zmieniające się uwarunkowania a zwłaszcza
zobowiązania Polski wynikające z Wspólnej
Polityki Rolnej, ważne zadania w zakresie
geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich
wynikające m.in. z PROW 2007-2013 oraz
powstające w tym zakresie nowe modele
i metody działań na rzecz urządzania obsza-
rów wiejskich, wymagają od nauczyciela aka-
demickiego stałego uzupełniania wiedzy
i podnoszenia kwalifikacji. W świetle do-
świadczeń wyniesionych z projektu należy
stwierdzić, iż Bawaria zdaje się być w tym za-
kresie dobrym wzorcem.

dr inż. Jacek M. Pijanowski
Kierownik Projektu

Uczestnicy projektu w Markt Nordheim (Środkowa Frankonia)
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Siatkarski wieczór wśród przyjaciół
Kraków, 20 listopada 2010 r.

Niebywałą siłę przekonywania posiada mgr
Zbigniew Mickiewicz, trener i wychowawca
wielu pokoleń siatkarzy. Od 14 lat zaprasza
swoich przyjaciół i pasjonatów piłki siatkowej
na Turniej Pokoleń. Jak zawsze na zaproszenie
odpowiadają pracownicy Uniwersytetu Rol-
niczego, dawni zawodnicy trenera Zbigniewa
Mickiewicza oraz studenci zrzeszeni w dru-
żynie AZS UR. Co roku na Turniej do Kra-
kowa zjeżdżają zawodnicy z całej Małopolski,
odległych rejonów Polski i najdalszych zakąt-
ków świata. Wtedy to rozpoczynają się zacięte
mecze o przechodni  Puchar, ufundowany na

początku tworzenia historii Turnieju, przez
prof. Norberta Marksa. W przerwach mię-
dzy rozgrywkami można usłyszeć wspomnie-
nia, te sprzed kilku, jak i kilkunastu lat doty-
czące drużyn i osób, które przez te lata repre-
zentowały barwy Uczelni na najróżniejszych
zawodach w kraju i poza granicami. 
Tradycyjnie już, rywalizację pod siatką rozpo-
częły kobiety. Spośród czterech drużyn, naj-
lepszą okazała się drużyna AZS UR 1, która
wyprzedziła dwie drużyny Absolwentek
i drugą drużynę AZS. Po finałowym meczu
drużyn żeńskich, nastąpiło oficjalne otwarcie
imprezy. Zawodników, kibiców i wszystkich
sympatyków siatkówki powitał kierownik
Studium WF mgr Janusz Zachara oraz
główny organizator mgr Zbigniew Mickie-
wicz. Ceremonii otwarcia XIV Turnieju Po-
koleń dokonał Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz
Sady. Z wielką ciekawością przybyli obserwo-
wali występ Uniwersyteckiej grupy Cheerle-

aders prezentującej profesjonalne układy ta-
neczne zakończone atrakcyjnymi pirami-
dami. Jednakże tego wieczoru najważniejsza
była siatkówka. Zaraz po występie grupy ta-
necznej do boju ruszyli panowie. Po raz ko-
lejny byliśmy świadkami ogromnych emocji
i zaciętości, pięknych akcji i mozolnie odra-
bianych punktów. Rywalizacja męska zakoń-
czyła się małą niespodzianką, w finałowym
meczu drużyna Absolwentów pokonała obec-
nych zawodników AZS UR i przez najbliższy
rok to oni będą w posiadaniu Pucharu.
Po emocjach sportowych, tradycyjnie przy-
szedł czas na pokoleniową integrację i wspólne
świętowanie tegorocznego zjazdu pasjonatów
piłki siatkowej. Nie było końca podziękowa-
niom i zapewnieniom, że już za rok będzie
okazja do rewanżu, a co ważniejsze do kolej-
nego spotkania w gronie Przyjaciół.

Tekst: mgr Paweł Lisek
Zdjęcia: Maciej BojarskiJedna z akcji

Pamiątkowe zdjęcie uczestników „Turnieju Pokoleń”
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Wystawa kompozycji roślinnych 
na Boże Narodzenie
Kraków, 5 grudnia 2010 r.

W Katedrze Roślin Ozdobnych już od lat
osiemdziesiątych prowadzone są zajęcia z de-
koracji roślinnych, których prekursorem była
dr Izabela Miczyńska. Przedmiot ten cieszy
się dużym i niesłabnącym zainteresowaniem
wśród studentów. Dodatkowo od 2009 roku
na Wydziale Ogrodniczym działają Studia
 Podyplomowe Florystyka kształcące przy-
szłych florystów. W ich efekcie na ćwiczeniach
bożonarodzeniowych studentów ogrodnictwa
i warsztatach praktycznych SP Florystyka po-
wstaje wiele oryginalnych i niepowtarzalnych
kompozycji. W tym roku prace tworzone były
pod okiem doświadczonych pracowników Ka-
tedry Roślin Ozdobnych: dr Bożeny Pawłow-
skiej i dr Anny Kapczyńskiej oraz florystek
o ogólnopolskiej sławie: mgr Grażyny Korze-
kwa i mgr Małgorzaty Stankiewicz-Ma-
ślanka z Torunia. 
Studenci przygotowali ponad 150 różnych
kompozycji bożonarodzeniowych: wieńców,
choinek, stroików inspirowanych przyrodą,
utrzymanych w najmodniejszych tonacjach
kolorystycznych z wykorzystaniem wielu ele-
mentów naturalnych. Można je było zobaczyć
w czasie wystawy zorganizowanej na Wydzia -
le Ogrodniczym połączonej ze sprzedażą,
z której zysk przekazano Hospicjum Św. Ła-
zarza w Krakowie. Prace zaprezentowane na
wystawie – florystyczne dzieła sztuki „hand
made”, znalazły swoich nabywców i zapewne
zdobiły wiele wigilijnych stołów. 

Pokaz bożonarodzeniowych prac studentów
uświetnił swą obecnością JM Rektor UR
prof. dr hab. Janusz Żmija, który uroczyście
otworzył wystawę. Przybylo wielu pracowni-
ków naszej Uczelni wraz z rodzinami, miesz-
kańców Krakowa, a także absolwentów

pierwszej edycji SP Florystyka i XI Terenów
Zieleni, którzy w tym dniu uroczyście otrzy-
mali dyplomy.

W pomoc przy organizowaniu wystawy włą-
czyły się studentki ostatniego roku studiów

magisterskich, specjalności Rośliny Ozdobne:
Aneta Piżuch, Ilona Wawrykiewicz, Wio-
letta Jajeśnica, którym, korzystając z okazji,
w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

dr Bożena Szewczyk-Taranek 

Wystawy cieszą się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem

Uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz Uczelni i Wydziału 
oraz organizatorami wystawy
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Spotkanie świąteczne 
Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów 
Kraków, 9 grudnia 2010 r. 

Uroczyste spotkanie tradycyjnie już odbyło
się na stołówce przy ul. Klemensiewicza 3.
Swoją obecnością zaszczycili nas Prorektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr
hab. Włodzimierz Sady, kanclerz mgr inż.
Krzysztof Ziółkowski, kierownik Działu
Nauczania mgr Wacław Trojan, grono dzie-
kańskie pracownicy uczelni oraz udział stu-
denci angażujący się w organizacjach stu-

denckich działających na naszej Uczelni tj.
URSS, Rada Programowa, AZS, HDK
i PCK, SKPD, Rady Mieszkańców Domów
Studenckich. 
Po powitaniu gości przez organizatorów roz-
poczęliśmy wigilię tradycyjnym opłatkiem
i składaniem życzeń, po czym zasiedliśmy do
wspólnej wieczerzy. Po sycącej kolacji rozległ
się śpiew kolęd i pastorałek, które ochoczo
śpiewali zarówno studenci jak i grono profe-
sorskie, wspomagając siebie nawzajem kolej-
nymi słowami, które czasem gdzieś umykały
z pamięci. Panowała miła rodzinna atmos-
fera, zapomniano o stopniach naukowych,
waśniach i zatargach. Nie mogło także za-
braknąć św. Mikołaja, który przybył do nas
po kolacji z wielkim workiem prezentów.
Studenci zostali obdarowani drobnymi po-
darkami kupionymi przez swoich rówieśni-
ków. Św. Mikołaj nie zapomniał oczywiście
także o władzach uczelni wręczając im
drobne upominki na pamiątkę tego szczegól-
nego spotkania. Biesiadnicy żegnali się
w przyjacielskich objęciach i rozchodzili się
ze śpiewem kolęd na ustach. 
To był magiczny moment, w którym zatrzy-
mał się czas, można było wyczuć magię i siłę
świąt nawet na szczeblu uczelnianym. Darzy-
liśmy się nawzajem życzliwością i uśmie-
chem, który rozweselał nasze serce w ten cu-
downy świąteczny czas. Tegoroczna wigilia
URSS była cudowna chwilą oraz niezwykłym
doświadczeniem, które na zawsze pozostanie
w naszej pamięci.

Tekst: Michał Kmiecik 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Zdjęcia: Aleksandra Barć, Marcin Pancerz

W ramach kończących się obchodów Roku
Chopinowskiego, w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pre-
zentowana była wystawa zatytułowana Kraj -
obraz muzyczny Chopina. Przewodnią ideą
wystawy stało się przedstawienie motywów
przyrodniczych pojawiających się w twór-
czości wielkiego kompozytora. Rok 2010 ob-
fitował w wiele imprez i wydarzeń związa-
nych z osobą Chopina. Wznowiono wyda-
wanie jego dzieł, rozpowszechniano jego
wizerunek w pracach literackich i malarskich,
zaplanowano również cykl koncertów Cho-
pin w stolicach jego Europy.

Na wystawie zgromadzono książki, albumy,
biografie życia i twórczości Chopina oraz
inne przedmioty w tym portrety, fotografie
związane z jego osobą i geniuszem, rozpozna-
walnym na całym świecie. Eksponaty prezen-
towane były w sali Katalogu – Biblioteki
Głównej, gdzie odwiedzającym towarzyszyła
muzyka wirtuoza, akordy mistrzowskich po-
lonezów, mazurków i etiud. 

Wieś i przyroda były bliskie Chopinowi od
najmłodszych lat. Począwszy od Żelazowej
Woli gdzie, jako młode małżeństwo zamiesz-
kali jego rodzice, Justyna i Mikołaj i gdzie
chrzczony był mały Fryderyk, jak też poprzez
Trakt Królewski wiodący z Warszawy do Że-
lazowej Woli, który Chopin często przemie-
rzał powozem już w dorosłym życiu. Dla
kompozytora żyjącego dużo w mieście, wieś

Spotkanie z św. Mikołajem

Uczestnicy wigilii URSS
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Chopin w Bibliotece
Wystawa „Krajobraz muzyczny Chopina”
w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 14 grudnia 2010 r. 

była nowością, krainą ze swoistą obyczajowo-
ścią, moralnością, a przy tym z pasją, rytmem
i własną muzyką. Przez to intrygowała Cho-
pina swoim klimatem, barwnością, swojsko-
ścią, prawdziwością, dostarczając wielu
 doznań estetycznych i głębokich przeżyć.
Chopin pomimo swoich problemów zdro-
wotnych, wiele podróżował po świecie,
dzięki czemu poznawał ludzi, a także najpięk-
niejsze zabytki kultury i przyrody. Nie bez
przyczyny C. K. Norwid pisał o nim: Rodem
Warszawianin, sercem Polak, a talentem
świata obywatel… (C. K. Norwid Dziennik
Polski, nekrolog z 18.X.1849 r.). 

Fryderyk Chopin chłonął otaczający go
świat, a żyjąc w ciekawych politycznie i kul-
turowo czasach obserwował wszystko do-
okoła, czasem z dystansem, wykorzystując
epokową obyczajowość, estetykę i emocje na
użytek własnej twórczości. Inspiracją byli dla
niego jego wielcy europejscy poprzednicy:
Bach, Mozart i Beethoven. Fascynowały go
również barwne, rozśpiewane nocą ulice
Hiszpanii i Portugalii oraz folklor różnych
narodów. Wszędzie tam gdzie bywał zabierał
z sobą cząstkę polskości i jej tradycji, którymi
przesiąknięta jest jego muzyka. Władysław
Broniewski słuchając chopinowskiego ma-
zurka w Jerozolimie, napisał: 

Gra dobrze nieznany pianista / melodię sercu
znajomą,/ nuta srebrzysta i czysta, / nuta
z Kraju i z domu,/ mazurska, kujawska nuta/

Ekspozycja zawierała fotografie, portrety…

… książki, albumy i biografie życia i twórczości Chopina
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„Młodzież – Edukacja 
– Unia Europejska”
Kraków, 20 grudnia 2010 r.

Cykl spotkań o tym tytule zainicjował sześć
lat temu poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Czesław Siekierski przy współpracy
z Jego Magnificencją Rektorem Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab.
Januszem Żmiją. Współpraca zaowocowała
kolejnym spotkaniem władz i dziekanów wy-
działów z uczniami szkół średnich o profilu
rolniczym, rolno-spożywczym, mechanicz-
nym, ekonomicznym z terenu województwa
małopolskiego. Licznie przybyła młodzież ze
szkół średnich z zainteresowaniem uczestni-
czyła w spotkaniu.

Konferencję otworzyli wspólnie Prorektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersy-
tetu Rolniczego prof. dr hab. Włodzimierz

Sady i poseł Czesław Siekierski. Prorektor
W. Sady powitał zgromadzoną młodzież,
grono pedagogiczne, władze wydziałów,
a następnie przedstawił historię uczelni. Po-
kazał jak bogatą spuścizną cieszy się Uniwer-
sytet i jaką tradycję mają do przekazania
mury tej zacnej uczelni. Poseł natomiast
przedstawił idee takich spotkań, a także za-
chęcił młodzież do aktywnego uczestnictwa
w spotkaniu. Zaznaczył jak wielką wagę
przykładają władze uczelni do takich spo-
tkań, ponieważ jest to wspaniała okazja do
promocji Uniwersytetu jak również dostar-
czenia informacji o Wspólnocie Europejskiej,
a w szczególności Parlamentu Europejskiego
i prac Europejskiej Partii Ludowej. Ucznio-
wie dowiedzieli się o składzie osobowymwraca do nas, serdeczna… („Przewodnik po

przyrodzie krainy Chopina”).

Wystawa była podążaniem za kompozytorem
w odkrywaniu przez niego bogactwa i piękna
przyrody, która rozbrzmiewa całą mocą
w jego utworach. Wraz z zakończeniem ob-
chodów Roku Chopinowskiego nie kończy
się pamięć o wielkim mistrzu i o uniwersal-
ności jego muzyki, którą znają i kochają mi-
liony ludzi na całym świecie. Stała się ona le-
gendą, niedoścignionym wzorcem i inspira-
cją dla przyszłych pokoleń, nie tylko dla
uczestników Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Mi-
niony rok był doskonałą okazją do pogłębie-
nia wiedzy o kompozytorze i pięknym hoł-
dem złożonym jego pamięci i geniuszowi. 

Tekst i zdjęcia:
Mgr Anna Turek – 
Biblioteka Główna

Zdjęcie jednej z ekspozycji

Aulę Centrum Kongresowego licznie wypełnili uczestnicy spotkania
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 polskiej reprezentacji we frakcji, czyli posłów
z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Plat-
formy Obywatelskiej. Największym sukce-
sem, co przyznali wszyscy uczestnicy, jest
funkcja Jerzego Buzka jako przewodniczą-
cego Parlamentu Europejskiego uzyskana
dzięki zabiegom całej frakcji EPL.

Następnie poseł przekazał młodzieży infor-
macje dotyczące zadań oraz kolejności prezy-
dencji w Radzie Unii Europejskiej. Przypo-
mniał, że 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej,
co w wymiarze praktycznym oznacza, że Pol-
ska stanie się gospodarzem większości unij-
nych wydarzeń, zarówno formalnych, jak
i tych nieformalnych, odbywających się
w drugiej połowie 2011 roku, w tym posie-
dzeń Rady Unii Europejskiej oraz jej orga-
nów przygotowawczych, konferencji mini-
sterialnych czy spotkań eksperckich. Będzie
to prawdziwy test sprawności i skuteczności
dla organów polskiej administracji publicz-
nej. Młodzież z zainteresowaniem słuchała
wykładu. Poruszony został również temat
wprowadzenia w naszym kraju waluty euro.
Padało wiele pytań ze strony słuchaczy. Ze-
brani wysłuchali również jakie są wstępne
plany oraz jak będzie wyglądać budżet po
2013 roku, czyli po zakończeniu obecnej per-
spektywy finansowej.

Pan mgr inż. Michał Szanduła w wystąpie-
niu przedstawił młodzieży organizacje stu-
denckie działające na Uniwersytecie Rolni-
czym, organizowane przez nie wyjazdy dla
studentów, a także działalność klubu Arka.
Młodzież słuchała z wielkim zainteresowa-
niem. Zaproszeni goście, czyli przedstawi-
ciele Studenckiego Zespołu Góralskiego
„Skalni” zaprezentowali swoje umiejętności,
co wzbudziło u widzów wielkie emocje
i gromkie brawa.

Na koniec dr Czesław Siekierski nakreślił
młodzieży wizję przyszłej zjednoczonej Eu-
ropy, a w szczególności spraw dotyczących

roli młodych w stanowieniu unijnego prawa.
Dał młodym ludziom do zrozumienia, że
w czasach kryzysu przyszedł czas na „budo-
wanie własnego CV” i rozwijania swojej oso-
bowości. Zachęcał do podjęcia studiów zgod-
nych z zainteresowaniami, a także poszuki-
wania dodatkowych pasji i możliwości
dokształcania się podczas ich trwania. Pod-
kreślił, że przyszła Unia zależy od młodych
ludzi i dlatego tak ważne są takie spotkania.
Dzięki nim zwiększa się świadomość mło-
dych Europejczyków, a zarazem odpowie-
dzialność za przyszłe losy Europy. W kilku
zdaniach przedstawił jak wygląda jego praca
w Parlamencie, a w szczególności to jaki
wpływ na decyzję podejmowane w Unii ma
frakcja w której zasiada, czyli EPL. Zachęcił
również do odwiedzania swojej strony,
a także innych np. Parlamentu Europejskiego
i Frakcji EPL.

Marcin Kobuszewski

Wystąpienie prof. dr hab. Włodzimierza Sady, Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR

Dr Czesław Siekierski poseł 
do Parlamentu Europejskiego
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Spotkanie informacyjno-promocyjne 
Uniwersyteckiego Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej
Kraków, 12 stycznia 2011 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące przedsię-
biorczości akademickiej zostało zorganizo-
wane przez Fundację Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie i Biuro Karier Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie. Spotkanie
miało miejsce w Centrum Kongresowym Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie a celem była
promocja idei przedsiębiorczości , przybliżenie
projektu „Uniwersyteckie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości Akademickiej” oraz organi-
zowanego przez Fundację UEK szkolenia
z przedsiębiorczości akademickiej. Cykl szko-
leń jest współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego działania POKL 8.2.1 Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Projekt ma na celu promocję przedsiębiorczo-
ści akademickiej oraz merytoryczne przygoto-
wanie studentów i doktorantów z obszaru wo-
jewództwa małopolskiego do prowadzenia
własnego przedsiębiorstwa.

Na wstępie w imieniu Biura Karier Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie wystąpiła mgr
Aleksandra Kulig, która przedstawiła działa-
nia Biura Karier UR oraz cel spotkania. Na-
stępnie z ramienia Fundacji UEK przemówił
Prezes Fundacji Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie – dr Jarosław Plichta,
który opowiedział uczestnikom spotkania
czym zajmuje się Fundacja UEK oraz czym
jest przedsiębiorczość akademicka. 

A czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość
akademicka? Jest to połączenie potencjału, jaki
drzemie w ośrodkach akademickich oraz do-
świad  czenia pochodzącego z sektora biznesowego.Studenci podczas rozgrywki Cash-flow

Prezentacja Projektu
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Do tej pory bardzo rzadko w Polsce były podej-
mowane próby scalenia tych dwóch elementów
rynku. Dopiero akcesja Polski do Unii Europej-
skiej oraz przyznane nam fundusze strukturalne
pozwoliły na dostarczenie nowych narzędzi i ka-
pitału, służącego do pokazania korzyści płyną-
cych ze sfery badawczo-rozwojowej – powiedział
dr Jarosław Plichta, Prezes Fundacji Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Po krótkiej przerwie odbyły się warsztaty
z przedsiębiorczości akademickiej oraz omó-
wiony został przez panią Renatę Pawłowską
program szkoleń Uniwersyteckiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej.
Program obejmuje 10 szkoleń stacjonarnych
oraz w trybie e-learningowym m.in. o tema-
tyce: przedsiębiorczości akademickiej, tech-
nik i technologii informatycznych, pisania
biznesplanów, zarządzania małą firmą, ko-
munikacji interpersonalnej i negocjacji
w biznesie oraz symulacyjna gra strategiczno-
ekonomiczna TEES. Pojawiło się wiele pytań
do prowadzących, a dyskusja ta przekształciła
się w krótki panel dyskusyjny, który zakoń-
czył się w kuluarach. 

Na zakończenie spotkania jako test z przed-
siębiorczości odbyła się rozgrywka gry symu-
lacyjnej CashFlow®, która w praktyczny spo-
sób przedstawia mechanizmy rynkowe.  Za-
nim studenci przeszli do rozgrywki gry
CashFlow® omówione zostały zasady gry oraz
próbne kroki, czyli w co warto zainwestować ,
jak należy zarządzać własnym portfelem fi-
nansowym , aby osiągnąć sukces. Przebieg gry
udowodnił, iż warto inwestować w przedsię-
biorczość (te małe i te większe biznesy, które
wymagają dużych nakładów inwestycyjnych).
Rozgrywka gry cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem wśród przybyłych studentów.

Renata Pawłowska
Uniwersyteckie Centrum Rozwoju

Przedsiębiorczości Akademickiej
Zdjęcia: Tomasz Dubicki

Akcja Krwiodawstwa 
na Uniwersytecie Rolniczym 
Kraków, 18-19 stycznia 2011 r.

To już tradycja, że nasze akcje odbywają się
w Klubie Akademickim ARKA. Jej organiza-
cją zajęło się Akademickie Koło PCK i Klub
HDK działający przy  Uniwersytecie Rolni-
czym, poboru krwi natomiast podjął się ze-
spół ze Szpitala Wojskowego, podobnie jak
podczas kilku poprzednich akcji.  
Styczniowa akcja cieszyła się niezwykłym po-
wodzeniem, zapewne dzięki zakrojonej na
szeroką skalę  akcji promocyjnej, o co posta-
rali się członkowie koła. Niestety, z powodu
ograniczonych możliwości zespołu, nie wszy-
scy chętni mogli zostać przyjęci. Spośród 125
zarejestrowanych, do oddania krwi zakwalifi-
kowano 86 osób, od których pozyskano
w sumie 38,6 l krwi.  
Warto wspomnieć o rekordowej, jak dotych-
czas, liczbie sponsorów, których udało się na-
mówić do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
Dzięki przekazanym przez nich biletom
i wejściówkom, większość dawców została
nagrodzona. Wśród rozlosowanych nagród
były między innymi bilety do kin, teatrów,
parku wodnego czy na ściankę wspinacz-

kową. Poza tym koło przygotowało dla
wszystkich dawców różne gadżety, także po-
zyskane od sponsorów. 
Ze względu na tak duże zainteresowanie
i liczbę chętnych przewyższającą możliwości
personelu medycznego, zdecydowano, że ko-
lejna akcja będzie trwała 3 dni. Odbędzie się
ona w dniach 11-13 kwietnia 2011 r. w ra-
mach cyklicznego projektu KrKrKr – Kra-
kowski Kwiecień Krwiodawstwa.

Tekst: Marzena Borońska
Zdjęcia: Małgorzata Winiary

Organizatorzy – członkowie Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK przy UR

Pobór krwi – Małgorzata Winiary
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Mistrzostwa UR 
w narciarstwie alpejskim 
i snowboardzie 2011 za nami
Kraków, 21 stycznia 2011 r.

Tradycyjnie, już po raz czwarty, rozegrano
Mistrzostwa Uczelni w narciarstwie alpej-
skim i snowboardzie. Wprawdzie przygoto-
waniom towarzyszyły wielkie emocje i nie-
pewność w związku z mocnymi opadami
deszczu i mało sprzyjającymi prognozami na
dzień startu ale….niech żałują Ci, którzy nie
zdecydowali się na wyjazd. Przy sprzyjającej
pogodzie oraz wspaniałych warunkach śnie-
gowych, na starcie rywalizacji narciarskiej
i snowboardowej stanęło 42 zawodników.
Zawody otworzył Prorektor ds. Dydaktycz-
nych i Studenckich prof. dr hab. Włodzi-
mierz Sady, który jako pierwszy stanął
w bramce startowej i niesiony głośnym do-
pingiem wszystkich uczestników zawodów
we wspaniałym stylu pokonał wyznaczoną
przez organizatorów trasę slalomu giganta.
Zachęceni sportową postawą prorektora do
współzawodnictwa ruszyli pracownicy i stu-
denci. Profesjonalnie mierzony czas, każdego
z dwóch przejazdów, pozwalał na bieżąco
analizować swoje szanse i dokonywać samo-
oceny. Ambitna postawa i oczywiście wyso-
kie umiejętności uczestników sprawiły, że
o kolejności zajmowanych miejsc decydo-
wały ułamki sekund. Tak więc, po dwóch
przejazdach slalomu klasyfikacja przedsta-
wiała się w sposób następujący:

NARCIARSTWO ZJAZDOWE

PRACOWNICE UR: 

1. Michalska Małgorzata
2. Wąsowicz Katarzyna
3. Ludwikowska Agnieszka

PRACOWNICY UR:

1. Socha Jarosław
2. Dyrek Wojciech
3. Węgrzyk Piotr
STUDENTKI UR:

1. Głodkiewicz Barbara
2. Mencwel Katarzyna
3. Żelasko Angelika
STUDENCI UR:

1. Tomczak Mateusz
2. Półtorak Grzegorz
3. Zagórski Kacper

SNOWBOARD

PRACOWNICY UR:

1. Socha Jarosław
STUDENTKI UR:

1. Żelasko Angelika
STUDENCI UR:

1. Marcinkowski Olgierd
2. Szmigielski Tomasz
3. Kanclerski Tomasz

Nagrody wręczył prorektor prof. dr hab.
Włodzimierz Sady wraz z kierownikiem
Studium WF mgr Januszem Zacharą. 
Organizatorami byli Studium Wychowania
Fizycznego oraz AZS UR Kraków.

W przyszłym roku planujemy kolejne Mi-
strzostwa Uczelni i dodatkowo klasyfikację
międzywydziałową. 

Tekst: mgr Janusz Zachara
Zdjęcia: Sławomir Gliwa

Prof. Włodzimierz Sady 
i mgr Małgorzata Michalska

Od lewej: mgr inż. Wojciech Dyrek, 
dr inż. Jarosław Socha, dr inż. Piotr Wężyk

Zwycięzcy w kategorii „Studenci UR”
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Noworoczne spotkanie ZNP
Kraków, 25 stycznia 2011 r.

Spotkania noworoczne z Seniorami Związku
Nauczycielstwa Polskiego to już tradycja.
Prezes ZNP dr hab. Barbara Ścigalska, prof.
UR bardzo serdecznie powitała wszystkich
zebranych, podkreślając dużą rolę integra-
cyjną tych spotkań, które uważa za bardzo
potrzebne,  a w przyszłości kontynuowane.
W spotkaniu tym uczestniczył JM Rektor
prof. dr hab. dr h.c. Janusz Żmija, który
przybliżył aktualne sprawy związane z Uczel-
nią. Przewodniczący Związkowej Komisji
Socjalnej – dr Piotr Kacorzyk poinformo-
wał Seniorów o stanie Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na sprawy emerytów.
Spotkanie toczyło się w miłej i serdecznej at-
mosferze. Zebrani wysłuchali bardzo intere-
sującego wykładu przygotowanego przez
prof. dr hab. Mirosława Żaka pt. Teoria cha-
osu, chaosu? Podczas spotkania miały miejsce
również ciekawe wystąpienia Seniorów,
a prof. Mirosław Żak, jak zwykle rozbawiał
słuchaczy swoimi opowiadaniami oraz cyto-
waniem filozoficznych myśli.

Tekst: dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR
Prezes Zarządu Uczelnianego ZNP

Zdjęcia: dr Beata Grygierzec

Noworoczne spotkania odbywają się już od wielu lat

Uczestnicy spotkania noworocznego ZNP Wystąpienie Prezes ZNP dr hab. Barbary Ścigalskiej, prof. UR
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Zastosowanie biomasy 
do wytwarzania polimerowych 
materiałów przyjaznych środowisku
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
(POIG 01.01.02.-10-123/09-00)

Szczyrk, 10-11 lutego 2011 r.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum,
którego głównymi udziałowcami są zespoły
z Politechniki Łódzkiej, Instytutu Biopolime-
rów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Cen-
trum Badań Makromolekularnych i Moleku-
larnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi,

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
w Krakowie i Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach. Okres realizacji projektu przy-
pada na lata 2009–2013.
Podstawową ideą projektu jest zagospodaro-
wanie różnych rodzajów biomasy (ziemniaki,

buraki cukrowe, ziarna zbóż i kukurydzy,
słoma, produkty oleiste oraz plony uboczne
z produkcji ogrodniczej) i ich przerób meto-
dami biotechnologicznymi, wykorzystującymi
preparaty enzymatyczne bądź hodowle mikro -
organizmów, do polimerowych materiałów

Uczestnicy konferencji
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włóknistych. W procesie enzymatycznym pla-
nowane jest wytworzenie na bazie odpowied-
niej biomasy nanowłókien celulozowych,
które będą następnie przetworzone w innowa-
cyjne materiały kompozytowe. W ramach
oceny możliwości praktycznego wykorzysta-
nia otrzymanych materiałów polimerowych
i wytworzonych z nich włókien/włóknin/
kompozytów planowane są próby ich zastoso-
wania do celów agrotechnicznych. Będą rów-
nież przeprowadzone próby kontrolowanej
biodegradacji poużytkowych materiałów poli-
merowych oraz praktycznego zastosowania
produktów tej degradacji (kompostowania). 
Spotkanie poświęcone było przedstawieniu
sprawozdania z realizacji zadań projektu
w 2010 roku. Uniwersytet Rolniczy repre-
zentowany był przez pracowników Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Ogrod-
niczego i Centrum Transferu Technologii
Biura Programów Europejskich UR. Zostały
wygłoszone 2 referaty (sprawozdania) przez
dr hab. Andrzeja Lepiarczyka, prof. UR
(Koordynator UR w Konsorcjum) i prof. dr
hab. Wiesława Barabasza, poświęcone uzy-

skanym wynikom w ramach powierzonych
zadań w Konsorcjum.  Po prezentacjach od-
była się ożywiona dyskusja, w której to szcze-
gólnie ważne problemy zostały poruszane
przez pracowników Uniwersytetu Rolni-
czego, prof. dr hab. Andrzeja Libika i prof.
dr hab. Mirosława Kasperczyka. Zwrócili

Oni uwagę na konieczność większego wyko-
rzystania potencjału badawczego katedr UR
i dalszej ścisłej współpracy z pozostałymi
członkami Konsorcjum.

Tekst: dr hab. Andrzej Lepiarczyk, prof. UR 
Zdjęcia: mgr sztuki Włodzimierz Dondzik

Referuje dr hab. Andrzej Lepiarczyk, prof. UR

Głos w dyskusji prof. Andrzej Libik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Wyniki Konkursu na okładkę 
Biuletynu Informacyjnego w 2011 r.
Kraków, 17 lutego 2011 r.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaintere-
sowanie konkursem i nadesłane zdjęcia. Kon-
kurs, który kontynuujemy od 2010 r., jest
jednym z przyjemniejszych momentów na-
szej pracy. Przede wszystkim cieszymy się, że
możemy zaangażować pracowników, studen-
tów Uniwersytetu Rolniczego i sympatyków
Biuletynu w jego kształt. Forma jaką przybrał
nasz kwartalnik w ostatnich latach, charakter
okładek i sposób w jaki powstają sprawiają,
że jest oryginalny i rozpoznawalny, czego do-
wodzą opinie jakie regularnie otrzymujemy
od Czytelników. Gratulujemy Uczestnikom
Konkursu wysokiego poziomu artystycznego
i wrażliwości na piękno otaczającej nas przy-
rody. Fotografowanie to wspaniała forma
spędzania wolnego czasu, a najpiękniejsze
jest w niej to, że utrwala momenty, rzeczy,
 sytuacje, które są dla nas wyjątkowe.

Wybór najlepszych

Konkurs ogłoszono w chwilą wydania nu-
meru grudniowego Biuletynu Informacyj-
nego. Termin składania prac ustalono na
15 lutego 2011 r. Informacja o konkursie zo-
stała rozpropagowana wśród pracowników
i studentów UR (maile, plakaty). Ponadto
dzięki stronie internetowej, na której także
umieściliśmy jego reklamę udało się zachęcić
do konkursu osoby spoza naszej uczelni. Roz-
strzygnięcie konkursu miało miejsce 17 lu-
tego. W Sali Senackiej Uniwersytetu Rolni-
czego obradowało jury w składzie: Barbara
Widłak – pracownik naukowy Akademii
Sztuk Pięknych (projektantka okładki Biule-
tynu UR), Szymon Sikorski – redaktor na-
czelny Biuletynu Informacyjnego Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Joanna Roczniewska – Biuro

Okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 1(69), fot. Marek Mrożek

Okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 2(70), fot. Sylwia Chadaj
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Informacji i Promocji/redakcja Biuletynu In-
formacyjnego UR, Ewelina Korbut – Biuro
Rektora, Gabriel Wojcieszek – Dział Apara-
tury Naukowo-Dydaktycznej. Do konkursu
przystąpiło 21 osób, które zgłosiły łącznie 57
zdjęć. Zdjęcia musiały spełniać jasno okre-
ślone w regulaminie konkursu wymogi tech-
niczne. Były to motywy przedstawiające ele-
menty przyrodnicze – mała forma przyrod-
nicza jak i makrofotografia. Niestety nie
wszystkie spełniły wymóg wielkości zdjęcia –
minimalny rozmiar fotografii 1 Mb lub
15x21cm. Biorąc pod uwagę powyższe ele-
menty, a także oryginalność zdjęcia i jego wa-
lory artystyczne, dzięki którym wpisywałby
się w motyw przewodni danego numeru BI –
wybrano 6 okładek. 

Nagrodzeni

Poniżej przedstawiamy nazwiska zwycięzców:
Marek Mrożek – okładka Biuletynu  Infor -
macyjnego UR nr 1(69)
Sylwia Chadaj – okładka Biuletynu  Infor -
macyjnego UR nr 2(70)
Agnieszka Stojecka – okładka Biuletynu In-
formacyjnego UR nr 3(71)
Izabella Majewska – okładka Biuletynu In-
formacyjnego UR nr 4(72) – wydanie spe-
cjalne, 
Marek Wajdzik – okładka Biuletynu Infor-
macyjnego UR nr 5(73), 
Andrzej Misztal – okładka Biuletynu Infor-
macyjnego UR nr 6(74).
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz
upominki ufundowane przez JM Rektora
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie –
prof. Janusza Żmiję. Jury podjęło decyzję
aby wybrane zdjęcia, które nie zostały nagro-
dzone zamieścić na specjalnej kolorowej
wkładce. Pozostałe zdjęcia zgodnie z punk-
tem 7. Regulaminu konkursu fotograficz-
nego na zdjęcie na okładkę Biuletynu Infor-
macyjnego UR, będą nieodpłatnie wykorzy-
stywane w publikacji kolejnych numerów
Biuletynu.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zwycięz-
com, a także wszystkim pozostałym Uczestni-

kom Konkursu. Gratulujemy przede wszyst-
kim zamiłowania, talentu, odwagi by łączyć
dzisiejszą zabieganą rzeczywistość ze swoimi
pasjami i chęcią ich rozwijania. Będziemy za-
szczyceni jeśli zechcecie się Państwo podzielić
z nami kolejnymi efektami swojej ciężkiej
pracy. Zachęcamy do dokumentowania ota-

czającej nas fauny i flory albowiem planujemy
w następnym roku wznowić konkurs, do któ-
rego już dziś gorąco zapraszamy. 

mgr inż. Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji

Okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 3(71), fot. Agnieszka Stojecka

Okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 4(72) – wydanie specjalne, fot. Izabella Majewska
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Kto był inicjatorem powołania Fundacji
Uniwersytetu Rolniczego?
Inicjatorem powołania Fundacji jest obecny
rektor profesor Janusz Żmija, a Fundacja za-
częła działać w rok po objęciu przez niego
urzędu rektora. Zatem działamy już pięć lat.
Jako cel przyjęliśmy pomoc biednym studen-
tom, którzy przy swoim statusie majątkowym
nie są w stanie kontynuować studiów. Potem
pojawiła się koncepcja abym to ja ją prowa-
dził. Ze względu na szczytny cel oraz do-
świadczenie w działalności w Stronnictwie
Ludowym, zgodziłem się. Chociaż miałem
pewne opory, gdyż mało przebywam na
uczelni.

Jakie kryteria decydują o przyznaniu sty-
pendium?
Naszą pomocą obejmujemy studentów po-
cząwszy od drugiego roku. Po pierwsze
środki kierujemy do studentów nie mających
żadnych dochodów. Drugim warunkiem są
wyniki w nauce. Należy mieć średnią co naj-
mniej 4.0.

W jaki sposób studenci mogą dowiedzieć
się o działalności Fundacji?
Poprzez Prorektora ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich, czyli pana profesora Włodzimie-
rza Sadego ogłoszenie trafia do wszystkich
dziekanatów. Następnie ta informacja po-
przez rady wydziału i afisze na tablicach ogło-
szeń dociera do studentów. W tych komuni-
katach zawarte są informacje co do kryteriów
i terminów ubiegania się o przyznanie tej

Okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 5(73), fot. Marek Wajdzik

Okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 6(74), fot. Andrzej Misztal
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To nic nie kosztuje – 
wystarczy chcieć!
Rozmawiamy z prof. dr hab. inż. doktorem  honoris causa multi, 
Rudolfem Michałkiem, prezesem Fundacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 pomocy. Dokumenty należy składać w swoim
dziekanacie. Myślę, że ta nasza rozmowa jesz-
cze bardziej przyczyni się do upowszechnie-
nia informacji o działalności naszej Fundacji
i o możliwościach uzyskania pomocy.

Ile przyznajecie stypendiów i na jak długi
okres czasu są one wypłacane?
Na ten rok przyznaliśmy tylko siedem sty-
pendiów, chociaż były lata, że przyznawali-
śmy nawet dwadzieścia. Pomoc wypłacana
jest studentom przez10 miesięcy.

Od czego zależy kwota tej pomocy?
Od naszych zasobów. W tym roku, by móc
przyznać te siedem wspomnianych stypen-
diów obniżyliśmy kwotę do 200 zł na mie-
siąc. Tak to wygląda.

Jaka jest struktura fundacji?
Fundacja kierowana jest przez Radę, której
przewodniczy urzędujący Rektor i dwaj Pro-
rektorzy: ds. Dydaktycznych i Studenckich
oraz ds. Organizacji Uczelni i Współpracy
z Gospodarką. W Radzie zasiada także pięciu
Dziekanów. Jest jeszcze trzyosobowy Zarząd.
Ja jestem prezesem, moim zastępcą jest profe-
sor Jerzy Niedziółka, z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt, a skarbnikiem profesor
Karol Noga, z Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji. Naszym zadaniem jest szuka-
nie środków. W pierwszym roku sami złożyli-
śmy się na te stypendia i mogę powiedzieć, że
co roku przeznaczamy dodatkowe środki na
ten cel. Stratowaliśmy w licznych konkursach

organizowanych przez Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego. Dwa lata temu otrzyma-
liśmy 70 tysięcy złotych. Zwracamy się z ape-
lem do dużych podmiotów gospodarczych
i różnie to bywa. Jednak nie będę narzekał.
Cieszymy się z każdej złotówki.

Z jakiego źródła pochodzi najwięcej wpłat? 
Z przekazywanego 1 procenta podatku do-
chodowego. W tej chwili wszyscy przygoto-
wujemy się do rozliczenia naszych podatków.
Każdy podatnik może przeznaczyć 1 procent
swojego podatku na instytucje pożytku pu-
blicznego, które są wpisane do rejestru. To
nic nie kosztuje, wystarczy chcieć. W ostat-
nim okresie czasu wiele tego typu instytucji
zostało wykreślonych z rejestru, a nasza Fun-
dacja pozytywnie przeszła przez liczne wery-
fikacje i nadal funkcjonuje. To najlepszy do-
wód, że jesteśmy godni zaufania. Zwracam
się zatem do wszystkich, a szczególnie do na-
szych pracowników, by skorzystali z tej moż-
liwości i przeznaczyli ten 1 procent podatku
na nasza Fundację, na prawdę czasy są ciężkie
i dla biednego studenta liczy się każdy grosz.
Zaobserwowałem, że większość wpłat stano-
wią niewielkie kwoty, tym bardziej to cieszy.
Oczywiście są też większe sumy. Za wszystkie
dziękujemy.

Czy wielu pracowników Uniwersytetu
wspiera Fundację?
Zawsze może być ich więcej i na to liczymy.
W imieniu naszych Studentów chcę zaapelo-
wać do wszystkich Czytelników Biuletynu

Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek

Informacyjnego, aby w tym roku zdecydo-
wali się wesprzeć naszą Fundację i rozpropa-
gowali tę wiadomość wśród swoich znajo-
mych. Informacje o numerze KRS znajdzie-
cie Państwo w naszym Biuletynie oraz na
stronie internetowej naszego Uniwersytetu. 
Wszystkim Szlachetnym Pośrednikom i Dar-
czyńcom Dziękujemy.

Opracowanie: Szymon Sikorski
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Wypowiedzi Stypendystów Fundacji Uniwersytetu Rolniczego w latach 2009/2010,
studentów UR

Malwina Tomanek studentka studiów II
stopnia w systemie stacjonarnym, Leśnictwo
na Wydziale Leśnym UR Kraków. Specjal-
ność: Ochrona Zasobów Leśnych. 

Na co dzień, poza wypełnianiem obowiązków
studentki, czynnie działam w Wydziałowej

Radzie Samorządu Studentów, od trzech lat
jestem członkiem Rady Wydziału Leśnego,
a także członkiem Wydziałowej Komisji Sty-
pendialnej.
Od tego roku akademickiego jestem również
członkiem Komisji Dyscyplinarnej. Wraz z Sa-
morządem Studentów Wydziału Leśnego an-
gażuję się w inicjatywy mające na celu promo-
cję Wydziału, jak chociażby w organizację
IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów
 Leśnictwa, czy Bal Leśnika.
Udzielone wsparcie finansowe, w postaci sty-
pendium, pomogło mi w trudach codziennego
studiowania w Krakowie. Było dla mnie bar-
dzo cennym wsparciem, nie tylko material-
nym. Dało mi nowe możliwości rozwoju,
sprzyjało pogłębianiu wiedzy, a także nabywa-
niu nowych umiejętności. Przez cały okres
otrzymywania stypendium starałam się
w godny sposób reprezentować Fundację w śro-
dowisku akademickim, a także lokalnym.

Młodszych kolegów i koleżanki gorąco zachę-
cam, aby dążyli do uzyskania stypendium,
które jest bardzo pomocne w okresie studiowa-
nia. Mogą je zdobyć przez pogłębianie swojej
wiedzy, gdyż nie ukrywajmy, aby je otrzymać
wymagany jest próg powyżej 4,2 średniej ocen.
Uważam, że warto się starać. Należy mieć
w życiu cele, które osiąga się małymi krocz-
kami. Jednocześnie pragnę serdecznie podzię-
kować Fundacji za otrzymaną pomoc.

Paweł Chałupnik student II stopnia studiów
stacjonarnych Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt kierunku Rybactwo Śródlądowe
i Ochrona Środowiska Wodnego.

Aktualnie działam w samorządzie Uniwersy-
tetu Rolniczego oraz prowadzę badania do
pracy magisterskiej. Moją pasją jest wyznacza-
nie sobie nowych, coraz trudniejszych celów.
Zaczynając swoją działalność w samorządzie

wykonywałem najprostsze zadania, jak roz-
wieszanie plakatów, czy przekazywanie infor-
macji studentom o życiu kulturalnym uczelni.
Obecnie organizuję konferencje, wyjazdy szko-
leniowe oraz szeroko współpracuję z władzami
uczelni, poczynając od poprawy jakości kształ-
cenia studentów, a kończąc na modernizacji
Uniwersytetu Rolniczego. Bardzo dużo czasu
poświęcam na organizację Dni Otwartych.
Wspólnie z innymi samorządowcami organi-
zuję Festiwal Kultury Studenckiej oraz wiele
innych przedsięwzięć mających na celu promo-
cję naszej uczelni.

Otrzymane stypendium pomogło mi uzupełnić
braki finansowe, które stopniowo nawarstwiały
się w wyniku braku czasu i niemożności podję-
cia pracy. Przez okres 5 lat studiów kierowa-
łem się kilkoma zasadami, którymi chciałbym
się podzielić z tymi, którzy pragną ubiegać się
o otrzymanie stypendium. Najważniejsze to
być odpowiedzialnym. Jeżeli zobowiązuję się
do wykonania jakiejś czynności, to staram się
z tego zobowiązania wywiązać. Mam tutaj na
myśli nawet najprostsze rzeczy, takie jak cho-
ciażby przyniesienie notatek koledze, który
wrócił na zajęcia po chorobie. Takie, wydawa-
łoby się, detale umacniają naszą wiarygodność
względem innych. Kolejna zasada odnosi się
do angażowania się w zadania, których się po-
dejmujemy. Uważam, iż lepiej zrobić jedną
rzecz dobrze, niż kilka tak, żeby ktoś musiał po
nas poprawiać. Warto również skupić się na
tym co chcemy w życiu robić, jaką pracę chcemy
wykonywać i od samego początku studiów dą-
żyć do założonego celu. Uczęszczać na odpo-
wiednie szkolenia, współpracować z instytu-
cjami, które mogą nas w przyszłości potrzebo-
wać. W tym przypadku niezwykle przydatne
są organizację studenckie działające na naszej
uczelni. Studia to czas wykształcenia swojej
osobowości i upodobań, które potem będziemy
mogli przełożyć na życie zawodowe.

Malwina Tomanek

Paweł Chałupnik



wywiad numeru

47

Wspierając naszą Fundację wspierasz
młodzież studiującą na naszej uczelni 

Przekaż 1% Twojego podatku za 2010 rok 
dla Fundacji Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jak przekazać 1% podatku dla naszej Fundacji?
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji 

„Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”
oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000264847.

Chcemy podziękować Państwu za hojność. Prosimy o wpisanie swoich danych 
osobowych (imię, nazwisko, adres firmy lub miejsca zamieszkania, telefon, faks, 
e-mail) w wypełnionym formularzu PIT, pozycja INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

Możliwość przekazania darowizny na numer konta:
42 8591 0007 0020 00550 882 0001

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
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Uniwersytecka klasa patronacka 
o profilu biotechnologicznym
Kraków, 14 grudnia 2010 r. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie podpisał porozumienie z VIII
Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława
Wyspiańskiego w Krakowie, o powołaniu
w VIII LO uniwersyteckiej klasy patronac-
kiej o profilu biotechnologicznym. Sygnata-
riuszami umowy byli prof. dr hab. Włodzi-
mierz Sady, Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich UR oraz mgr Zdzisław Kusz-
tal, dyrektor VIII LO, a także prof. dr hab.
Wiesław Barabasz kierownik Biotechnologii
– Studiów Międzywydziałowych i mgr Jan
Przeniosło kwestor UR.
To pierwsza tego typu inicjatywa naszego
środowiska akademickiego skierowana do
uczniów szkoły średniej. Nieformalne spo-
tkania pracowników UR z uczniami tego
jednego z najbardziej renomowanych liceów

w Krakowie, odbywały się już od wielu lat.
To może dzięki nim wielu absolwentów VIII
LO podejmowało studia na naszej Uczelni.
Byli wśród nich także najlepsi absolwenci
studiów na kierunku Biotechnologia.

Celem powołania klasy biotechnologicznej,
bo tak ją będziemy praktycznie nazywali, jest
z jednej strony zwiększenie efektywności
w poszukiwaniu kandydatów na studia,
a z drugiej poszerzenie wiedzy uczniów na te-
mat biotechnologii oraz jej wykorzystywania
w naukach rolniczych. Utworzenie klasy bio-
technologicznej może być również bardzo
dobrym sposobem ukierunkowywania zain-
teresowań uczniów i rozwijania ich mło-
dzieńczych pasji. Mamy nadzieję, że pozwoli
to im na właściwy wybór studiów, przede

wszystkim na naszej Uczelni. Klasą biotech-
nologiczną będzie klasa o profilu biolo-
giczno-chemicznym.

Zajęcia klasy biotechnologicznej będą się od-
bywały raz w miesiącu, przez okres 2,5 pół
roku akademickiego, a ich koszty będą pokry-
wane z funduszu dydaktycznego Biotechno-
logii – Studiów Międzywydziałowych. Każ-
dorazowe zajęcia będą obejmowały 3 godziny
wykładów dla całej klasy oraz 3 godziny ćwi-
czeń w grupach 10 osobowych. Tematyka za-
jęć będzie obejmowała zagadnienia biologicz-
nych podstaw rolnictwa oraz szeroko pojętej
biotechnologii roślin, zwierząt i żywności.
Szczególna uwaga będzie zwrócona na ćwi-
czenia praktyczne w laboratoriach. Ucznio-
wie będą korzystali z urządzeń, aparatury
i odczynników należących do UR, wykonując
proste obserwacje, testy czy doświadczenia.
Wybijający się uczniowie zostaną objęci do-
datkową opieką dydaktyczną, np. w uczniow-
skim kole naukowym. W każdym roku akade-
mickim (szkolnym) powołamy opiekuna
klasy biotechnologicznej, którego zadaniem
będzie koordynacja zajęć dydaktycznych.
Rozliczenie postępów w nauce w formie
oceny semestralnej przeprowadzą pracownicy
dydaktyczni VIII LO.

Widząc wielkie zaangażowanie uczniów oraz
prowadzących pierwsze zajęcia mamy nadzieję,
że ta inicjatywa zapoczątkowana przez prof. dr
hab. Zygmunta M. Kowalskiego, członka
Rady Kierunku Biotechnologia oraz mgr Ma-
rię Turopolską-Bednarz, nauczycielkę biologii
w VIII LO, przyniesie oczekiwane efekty. 

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
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Minął ich szósty tydzień studiowania, a już
reprezentowali Uniwersytet Rolniczy w teni-
sie stołowym na Cracoviadzie 2010 – Igrzy-
skach Studentów Lat Pierwszych. A oto nasza
reprezentacja: Wąsik Dawid (Wydział Le-
śny), Twaróg Edyta (Wydział Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji), Stopa Dorota (Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt) – zdobywczyni
IV miejsca, Lenarczyk Michał (Wydział In-
żynierii Środowiska i Geodezji), Stolarczyk
Marcin (Wydział Ogrodniczy), Kierski Szy-
mon (Wydział Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji) – zdobywca III miejsca. Opiekunem
sekcji tenisa stołowego jest mgr Barbara Ko-
rzeniowska-Socha.
Kontynuacją Cracoviady były Ogólnopolskie
Igrzyska Studentów, które odbyły się w grud-
niu w Warszawie. Małopolskę miało repre-
zentować 4 kobiety i 4 mężczyzn, wśród nich
znaleźli się NASI studenci: Dorota i Szymon
Kierski. Niestety Dorota Stopa uległa wy-
padkowi w związku z tym nie mogła uczestni-
czyć w Igrzyskach, natomiast Szymon Kier-
ski po pierwszym meczu wygranym wyloso-
wał na drugi mecz zwycięzcę całego Turnieju.
Zabrakło trochę szczęścia…
Ze sportowym pozdrowieniem.  

Tekst i zdjęcia: mgr Barbara Korzeniowska-Socha 

„Nie tylko się uczą”
Kraków, 11 listopada 2010 r.

Pamiątkowe zdjęcie

Reprezentacja Uniwersytetu Rolniczego, Cracoviada 2010Trening w obiektach UR
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Sportowe podsumowania roku
Kraków, 20 grudnia 2010 r.

Kończy się stary rok, a rozpoczyna następny.
Czy ten Nowy da nam powody do radości
i świętowania sukcesów sportowych, czy nasi
studenci będą bić się o czołowe miejsca w zawo-
dach i mistrzostwach? Zanim poznamy odpo-
wiedź na te pytania musi minąć sporo czasu,
a i pracy przed sportowcami i trenerami bar-
dzo dużo. Na razie koncentrujemy się na
podsumowaniu mijającego 2010 roku. A był
to rok ciekawy, obfitujący w wydarzenia,
które warto wspominać i warto się nimi po-
chwalić. Dlatego w grudniowy wieczór spo-
tkaliśmy się w sportowym gronie, by przeżyć
to jeszcze raz, a przede wszystkim podzięko-
wać tym najlepszym, którzy bronili barw
Uniwersytetu Rolniczego na bieżniach, bo-
iskach, salach i pływalniach. Bal Sportowca
w Klubie Uczelnianym „Arka” to od wielu
lat miejsce, gdzie na podsumowaniu sezonu
spotykają się sportowcy, trenerzy, pracow-
nicy Studium WF i kibice. Najważniejszym
momentem Balu było wystąpienie przedsta-
wiciela władz Uczelni. Prorektor ds. Dydak-
tycznych i Studenckich prof. dr hab. Wło-
dzimierz Sady pogratulował bardzo dobrych
wyników, a przede wszystkim podziękował
za zaangażowanie, ambicję i wolę walki. Naj-
lepszym sportowcom, zdobywcom medali na
Akademickich Mistrzostwach Polski oraz
w Małopolskiej Lidze Akademickiej. Prorek-
tor W. Sady wręczył okolicznościowe dy-
plomy i drobne upominki.

Przypomnijmy tych, którzy w tym roku wy-
walczyli najlepsze miejsca:

– Michalina Bąk III r. Zootechnika –
dwukrotna medalistka Akademickich Mi-
strzostw Polski w pływaniu (złoto, brąz);

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Balu Sportowca

Część artystyczna spotkania w Klubie Arka
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– Piotr Berkowicz I r. Biotechnologia –
dwukrotny medalista Akademickich Mi-
strzostw Polski w Lekkiej Atletyce (brąz –
skok w dal, srebro – trójskok);
– Bartosz Oleksy I r. Zarządzanie i Inży-
nieria Produkcji oraz Jacek Fedorczak dok-
torant UR – finał Mistrzostw Polski, siat-
kówka plażowa;
– Radosław Jarzębak III r. Gospodarka
Leśna (I i II miejsce w Małopolskiej Lidze
Akademickiej w Dwuboju Siłowym);
– Dawid Żak II r. Ogrodnictwo (II i III
miejsce w Małopolskiej Lidze Akademickiej
w Dwuboju Siłowym);
– Maciej Gajewski II r. Zarządzanie i Inży-
nieria Produkcji (I i II miejsce w Małopol-
skiej Lidze Akademickiej w Judo);
– Dawid Tondera I r. Inżynieria Środowi-
ska (I miejsce w Małopolskiej Lidze Akade-
mickiej w Judo);
– Grzegorz Motowidło III r. Inżynieria
Środowiska ( I i II miejsce w Małopolskiej
Lidze Akademickiej w Judo).

Wchodzimy w Nowy Rok z optymizmem
i pewnością, że przyniesie on nam sporo
emocji i wspaniałych wyników. Mamy na-
dzieję, że pewnego grudniowego wieczora
2011 będziemy mogli pogratulować kolej-
nym studentom medali przywiezionych
z najważniejszych imprez sportowych.

Tekst: mgr Paweł Lisek
Zdjęcia: Maciej Bojarski

Stypendia 
dla wyróżniających się 
studentów przyznane!
Kraków, 28 stycznia 2011 r.

W Sali Senackiej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie JM Rektor prof. dr hab. Janusz
Żmija wraz z Prorektorem ds. Dydaktycz-
nych i Studenckich prof. dr hab. Włodzi-
mierzem Sady oraz vice przewodniczącym
Rektorskiej Komisji ds. Stypendiów dr hab.
Sylwestrem Taborem i Prezesem Zarządu
Fundacji Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie prof. dr hab. Rudolfem Michałkiem
wręczyli wyróżniającym się w nauce studen-
tom i doktorantom stypendia Ministra
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Własnego
Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu
Rolniczego oraz przyznane przez Fundację
Uniwersytetu Rolniczego. W uroczystości
wzięli udział dziekani wydziałów i praco -
wnicy Uniwersytetu.
Stypendiami Ministra uhonorowanych zostało
5 studentów, Stypendiami z Własnego Fundu-
szu Stypendialnego 71 studentów i 7 dokto-
rantów, a Stypendiami Fundacji Uniwersytetu
Rolniczego 7 studentów. Osoby te uzyskały za
dotychczasowy okres studiów średnią ocen nie
niższą niż 4,50, posiadali szczególne osiągnię-
cia naukowe i wzorowo wypełniali obowiązki
studenta lub doktoranta.
Stypendia z Własnego Funduszu Stypendial-
nego Uniwersytetu Rolniczego zgodnie z de-
cyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 20 stycznia 2010 roku zwol-
nione są od podatku.
JM Rektor pogratulował studentom i dokto-
rantom bardzo dobrych wyników i życzył
dalszych osiągnięć w nauce i pracy naukowej.

Wręczenie dyplomów najlepszym sportowcom

Powitanie przez władze Uczelni uczestników
spotkania

JM Rektor gratuluje jednej ze stypendystek

Pamiątkowe zdjęcie z władzami Uczelni oraz
Prezesem Fundacji UR
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Rola Centrum Kultury Studenckiej
w środowisku akademickim Krakowa

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu
Rolniczego, jako jedyna nieskomercjalizo-
wana jednostka kulturalna wśród uczelni
krakowskich, zaczyna wyznaczać nowe stan-
dardy w dziedzinie szeroko rozumianej kul-
tury w środowisku akademickim Krakowa.
Centrum Kultury Studenckiej staje się zatem
miejscem integrującym tak organizacje poza-
rządowe o charakterze kulturalnym, których
celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na
świat kultury wyższej, jak i samych twórców
kultury i ich odbiorców. 
W dobie powszechnej komercjalizacji chęć zy-
sku z organizowanych imprez kulturalnych
staje się wartością nadrzędną, co niestety skut-
kuje zatracaniem ważnych wartości estetycz-
nych. Trzeba pamiętać, że bardzo mocno od-
działują one na młodych ludzi zainteresowa-
nych światem kultury. Co za tym idzie, taki
negatywny kierunek działań powoduje ukształ-
towanie świadomości i poglądu młodzieży na

Kabaret „Także Tego”, fot. Paulina Kłapkowska

Kabaret „O co chodzi?”, fot. Paulina Kłapkowska
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sprawy kultury, jako tworu zbędnego, niepo-
trzebnego a przede wszystkim nieopłacalnego. I
niestety zaś jest zbyt mało informacji, które wy-
prowadziłyby ich z takiego mniemania. 
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania,
utwierdzamy się w przekonaniu, iż jesteśmy
alternatywą,  „zieloną wyspą”,  w sektorze kul-
turowym dla społeczności studenckiej.  Ma
to ogromne znaczenie nie tylko dla ludzi
działających w tym sektorze, ale i dla całej
Uczelni,  dbającej i propagującej wartości hu-
manistyczne, etyczne i kulturowe.  
Centrum Kultury Studenckiej jako narzędzie
w strukturach uczelni, wspiera i animuje kul-
turalną aktywność realizując zadania w dzie-
dzinie promocji, wychowania i edukacji.
Przykładem przydatności CKS jest naturalnie
szeroki wachlarz inicjatyw kulturalnych reali-
zowany przez poszczególne sekcje, ale przede
wszystkim – na co warto zwrócić uwagę – to
aktywność społeczna studentów działających
właśnie w tym sektorze. W ciągu kilku ostat-
nich lat ogromna rzesza młodych, ludzi dzia-
łających w naszej Uczelni, dostrzegła istotę
i możliwość samorealizacji własnych pomy-
słów, projektów często współpracując z in-
nymi instytucjami w zakresie zaspakajania
potrzeb społecznych, kulturalnych i eduka-
cyjnych. Do najważniejszych na pewno na-
leży zaliczyć promowanie, wspieranie oraz
 realizowanie projektów aktywizujących i inte-
grujących społeczność akademicką w Krako-
wie oraz prowadzenie własnych grup arty-
stycznych, teatralnych i muzycznych. 
Impulsem tych działań jest m.in. odpowied-
nie zaplecze oraz powszechnie znane przeko-
nanie: „działamy na rzecz innych”, które pro-
muje przede wszystkim ideę wolontariatu
i nakreśla najwyższe etyczne wartości, kształ-
tujące tak charakter jak i możliwości później-
szej realizacji zawodowej. Uwzględniając
przede wszystkim tę aktywność nakreślony
został kierunek działań na kolejne lata, który
pozwoli osiągnąć nam wyznaczone cele.

mgr inż. Michał Szanduła 
Centrum Kultury Studenckiej

Arka to ocean 
kultury studenckiej

Niekomercyjny klub akademicki to alterna-
tywa, która jest rzadko spotykana w Krako-
wie. Jest to ogromne wyzwanie dla młodych
ludzi by stworzyć program, który będzie
przyciągał studentów, bawił, poruszał umy-
sły, a zarazem był niebanalny. Praca nad pro-
gramem kulturalnym w Arce to wkład mło-
dych ludzi, ich pomysłów oraz kombinacja
charakterów. Gdy dodamy te wszystkie skład-
niki uzyskujemy spojrzenie na świat odbiega-
jące od otaczającej nas szarej rzeczywistości. 
W repertuarze Arki od dłuższego czasu znaj-
dują się „Spotkania Podróżnicze” pełne opo-
wieści o podróżach ludzi dla, których nie ist-
nieje ryzyko. Gościliśmy Pawła Puzniaka
i Damiana Sprysaka, którzy przemierzyli śla-
dami bohaterów Easy Rider’a z Los Angeles
do Miami na motocyklach. Wsłuchiwaliśmy
się w owiane przygodą, okraszone wyjątko-
wymi przeżyciami opowieści Władysława

Grodeckiego. Przeżyliśmy wybitne spotka-
nie z Adamem Milewskim, który oprowa-
dził nas szlakiem kolei Transsyberyjskiej.
Podczas tej wędrówki mieliśmy okazję wysłu-
chać jakże wyjątkowego koncertu, w którym
ważną rolę odegrała publiczność. Dzięki ta-
kim spotkaniom słuchacze nie tylko zwie-
dzają odległe miejsca oczami przedstawiają-
cych podróżników, ale również mają okazję
doznawania nowych przeżyć. Gdzie indziej
jak nie w Arce można zobaczyć harley’e wjeż-
dżające na klubową scenę, zasmakować spe-
cjałów podczas degustacji związanej z danym
rejonem świata czy wziąć czynny udział
w koncercie. Poprzez takie środki publika
poznaje głębię podróżowania. Niejednokrot-
nie po spotkaniach można usłyszeć deklara-
cje ze strony słuchaczy o chęci podróżowania
i poznawania nowych miejsc. Stąd też po-
mysł, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom

Spotkanie podróżnicze z Adamem Milewskim, fot. Aleksandra Kućma
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osób  zainteresowanych i organizować wy-
jazdy  studenckie. W obecnym roku w marcu
proponowano wyjazd do Egeru, a w długi
weekend majowy przygotowaliśmy dwie pro-
pozycje: nie odkryta, nie obliczalna Transyl-
wania-Rumunia lub podróż do Rzymu przez
Wenecję a w drodze powrotnej zwiedzanie
Wiednia.  
Cyklem, który zagościł w naszym repertuarze
w semestrze zimowym jest Show Time – Ka-
raoke. Co tygodniowe środowe spotkania

przyciągają grona znajomych, dają możliwość
poznawania nowych osób i udowadniają, że
śpiew potrafi zjednoczyć ludzi. Odkryliśmy
już kilka talentów wokalnych, ale również lu-
dzi, którzy swoimi występami zbliżają pu-
blikę i wywołują atmosferę wyjątkowości. 
Jak powszechnie wiadomo nasz Uniwersytet
związany jest z kulturą kabaretową od wielu
lat. Na chwilę obecną w tej dziedzinie propo-
nujemy Cabareton – cykl, który przyciąga
setki studentów, przepełnia salwami śmiechu

mury klubu. Na naszych deskach gościliśmy
kilka kabaretów miedzy innymi kabaret „O co
chodzi?”, znany z wielu występów nie tylko
w naszym klubie, ale również laureat wielu
 nagród świata kabaretowego. Również u nas
obejrzeć można występy kabaretu „Także
Tego” laureatów KLAMKA 2010. Cykl tych
spotkań przybliża nas wielkimi krokami do
VII Międzywydziałowego Turnieju Arty-
stycznego, który w tym roku odbędzie się
w dniach 16-18 marca. Jak co roku będziemy
świadkami zaciętej walki miedzy dziewię-
cioma wydziałami. Zwycięscy poprowadzą
uniwersytet do walki o prym najlepszego stu-
denckiego kabaretu w drugim międzyuczel-
nianym przeglądzie kabaretów studenckich
KLAMKA 2011, który przewidziany jest od
13 do 15 kwietnia tego roku.  

Wychodząc naprzeciw wymaganiom studen-
tów tworzymy dyskoteki, na które zapra-
szamy najlepszych Dj’ów, wywodzących się
nie tylko ze środowiska krakowskiego. No-
woczesne oświetlenia, pokazy laserów to
tylko przedsmak rozwoju klubu. Stąd śmiało
można obserwować jak bardzo konkuren-
cyjni stajemy się dla klubów komercyjnych
nie czerpiąc przy tym zysków. 

W najbliższych miesiącach oferujemy stu-
dentom koncerty, w których przewinie się
dobry polski rock wymieszany z punkiem.
Poprzez muzykę pragniemy trafić we wszyst-
kie gusta, dlatego inicjatywy wszelakich kon-
certów będą częstym repertuarem naszego
klubu.
Na uwadze naszej również staje historia. Nie
lekka w przekazie historia zesłańców- Sybira-
ków zagościła w naszych progach już w ubie-
głym roku. Obecnie idziemy dalej. Pra-
gniemy za pomocą ogólnopolskiej konferen-
cji oraz „wieczoru wspomnień” ukazać ból
ludzi, których dotknęła tragedia II wojny
światowej. 

Joanna Kulpa 
Przewodnicząca Rady Programowej CKS

Plakat reklamujący spotkanie podróżnicze z podróżnikiem Władysławem  Grodeckim
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„BUDA” – klubem Akademickim 
Uniwersytetu Rolniczego

Staraniem i ogromnym wysiłkiem Stowarzy-
szenia Wychowanków Uniwersyteckich Stu-
diów Rolniczych w Krakowie, po ponad 40
latach niebytu reaktywowany został w DS.
„Bratniak” legendarny KLUB BUDA (otwar-
cie odbyło się 14 maja 2010 roku). Klub ten
łączy i wiąże w jakiś sposób kilkadziesiąt rocz-
ników Wychowanków i Absolwentów Stu-
diów Rolniczych w Krakowie. Reaktywacja
BUDY to akt tęsknoty za czasem minionym,
a może za beztroskimi latami młodości, cha-
rakteryzującej się prawdziwą przyjaźnią i bra-
terstwem, ale nie tylko. To także chęć integra-
cji pokoleniowej dawnych absolwentów
z obecnymi pracownikami i studentami Uni-
wersytetu Rolniczego, a także chęć współ-
uczestnictwa w życiu naszej Uczelni. Reakty-
wacja BUDY spotkała się z ogromną życzli-
wością władz Uniwersytetu, czego efektem
jest włączenie z dniem 1 listopada 2010
roku Klubu BUDA w struktury Uczelni –
w skład Centrum Kultury Studenckiej (Za-
rządzenie nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu
Rolniczego). Nad założeniami programo-
wymi klubu czuwać będzie tworzona Rada
Programowa, złożona ze studentów i absol-
wentów – członków Stowarzyszenia.

„BUDA” tętni cały czas życiem. Jest miej-
scem spotkań koleżeńskich absolwentów –
jesienią ub. roku gościła 6 roczników. Odbyły
się liczne koncerty:  
OLD METROPOLITAN BAND (2 kon-
certy), 
CHESTER i przyjaciele – HIP-HOP
(3 koncerty), 
niezapomniany Recital Marty Stanek – pio-
senkarki Kabaretu „Pod Budą”. 

Regularnie w BUDZIE (na wzór Kabaretu
„Pod Budą”) występuje wielce obiecujący Ka-
baret studentów UR O co chodzi?, był i wie-
czór poetycko-muzyczny Karaoke i Maraton
Uśmiechu. Ponadto odbywają się tu liczne
spotkania towarzyskie: imieniny, urodziny
i sławne już comiesięczne Wieczory Ćwiart-
kowe. Na terenie klubu funkcjonuje bezprze-
wodowy Internet (FREE WIFI) oraz TV.
Można tu spędzić miło czas. Zapraszamy,
BUDA czynna jest codziennie od 15-23
(wejście od ul. Czapskich 2). Informacje
o bieżącym programie Klubu można znaleźć
na internetowej stronie Stowarzyszenia:
www.wychowankowie.ur.krakow.pl 

Andrzej Pawłowski Recital Marty Stanek, fot. Stanisław Jórasz

CHESTER i TOMAL, fot. Marta Batoryna
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Co łączy chóry i hipermarkety?

Ten żart pojawia się często w okolicach listo-
pada w wielu chórach. Co zatem?  To, że za-
raz po 1 listopada i w chórach, i w hipermar-
ketach można poczuć się niemal jak w gru-
dniowy wigilijny wieczór. W sklepach
pojawiają się choinki, bombki i świąteczna
muzyka, a w chórach podczas prób zaczynają
rozbrzmiewać kolędy.
W ubiegłym roku Chór Uniwersytetu Rolni-
czego był szybszy. Rozpoczął przygotowywa-
nie świątecznego repertuaru już w paździer-
niku. Powodem tego przyspieszenia było za-
kwalifikowanie naszego zespołu do trzech
konkursów o tematyce adwentowo-bożona-
rodzeniowej. 
Pierwszy z nich odbył się już 26 i 27 listo-
pada w Pradze. Po intensywnych przygoto-
waniach, 25 listopada wsiedliśmy do auto-
karu i wyruszyliśmy zaprezentować piękne
kolędy w stolicy Czech. Czekała nas rywali-

zacja z 36 chórami z różnych stron świata.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwento-
wej i Bożonarodzeniowej z Nagrodą Petra
Ebena (International Festival of Advent and
Christmas Music with Petr Eben Award)
w 2010 roku odbył się po raz dwudziesty. Fe-
stiwal uznawany jest za jeden z najważniej-
szych festiwali chóralnych na świecie. Chór
Uniwersytetu Rolniczego stanął na tej samej
scenie obok zespołów z Czech, Niemiec, Da-
nii, Finlandii, Węgier, Chorwacji, Norwegii,
Portugalii, Rumunii, Rosji, Słowenii, Singa-
puru i Polski. Prócz Chóru UR nasz kraj re-
prezentował Chór Mieszany Wydziału Dyry-
gentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Ryt-
miki Akademii Muzycznej w Gdańsku, Chór
żeński „Gaudium per Canto” Akademii Mu-
zycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, Chór
„Medici pro Musica” z Olsztyna, Grupa Wo-
kalna „Camerton” z Lazisk Górnych oraz nasi

sąsiedzi z Krakowa, Akademicki Chór Poli-
techniki Krakowskiej „Cantata”.
Przesłuchania konkursowe odbywały się rów-
nocześnie w dwóch pięknych salach w Naro-
dowym Domu na Smichowie (Národní dům
na Smíchově) przed międzynarodowym jury.
Chóry w kategorii dużych zespołów miesza-
nych, do której zakwalifikowano nasz chór
oceniane były między innymi przez pol-
skiego jurora, prof. Krzysztofa Szydzisza
z Poznania.
Chór Uniwersytetu Rolniczego zaprezentował
program złożony z dwóch znanych kolęd
i pastorałki w interesujących opracowanych
polskich kompozytorów. Gdy śliczna panna
w opracowaniu Jana Henryka Botora, kom-
pozytora związanego z krakowską Akademią
Muzyczną, Jam jest Dutka Jerzego Kołacz-
kowskiego i Cicha noc, święta noc w opraco-
waniu na chór mieszany i skrzypce solo Mi-
łosza Bembinowa, kompozytora związanego
z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym
Fryderyka Chopina. Dodatkowo chór zmie-
rzył się z jednym z trudniejszych utworów na
chór, O magnum mysterium Francisa Po-
ulenca. Największe wrażenie na publiczności
zdecydowanie wywarło opracowanie kolędy
Cicha noc, święta noc, z partią skrzypiec, zna-
komicie zagraną gościnnie przez Małgorzatę
Staszewską, absolwentkę Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, Hochschule für Musik we
Freiburgu w Niemczech oraz School of Mu-
sic The University of Georgia w Stanach
Zjednoczonych.
Występ naszego chóru został wysoko oce-
niony. Jurorzy w ocenach opisowych podkre-
ślali autentyczną radość muzykowania zauwa-
żalną w chórze, piękne łagodne brzmienie
oraz duże możliwości i dbałość o barwę

Przed występem należy się rozśpiewać, XX Tyskie Wieczory Kolędowe, Tychy 2011, fot. Bernard Kuś
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chóru. Zaznaczyli też niedociągnięcia, nad
którymi należy popracować. Ostatecznie
dwóch jurorów przyznało chórowi po 24
punkty na 30 możliwych, co plasowało chór
w paśmie srebrnych dyplomów, trzeci nato-
miast przyznał 25 punktów, od którego to
przedziału chór zaliczany mógł być do kate-
gorii złotego dyplomu. Po obliczeniu średniej
punktacji otrzymaliśmy Srebrny Dyplom, ale
świadomość bliskości złotej odznaki dodała
wszystkim chórzystom przysłowiowych
skrzydeł. 
Koncert Galowy, podczas którego rozdano
dyplomy oraz przeprowadzono konkurs
o Grand Prix wśród czterech najwyżej punk-
towanych zespołów zorganizowano bardzo
uroczyście. Nie zabrakło fanfar, podniosłego

nastroju, okrzyków radości i łez wzruszenia.
Najwyższą nagrodę festiwalu otrzymał, repre-
zentujący Polskę, Chór Mieszany Wydziału
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej
i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Nasz pobyt w Pradze to nie tylko zmagania
konkursowe. Organizatorzy zapewnili każ-
demu zespołowi opiekę przewodnika. Nasza
przewodniczka, pani Vera Stepankowa,
Czeszka, znakomicie mówiąca po polsku,
zorganizowała dla Chóru Uniwersytetu Rolni-
czego dwie trasy wycieczkowe. Przy pięknej,
słonecznej, ale mroźnej pogodzie mieliśmy
okazję zobaczyć najsłynniejsze zakątki tego
przepięknego nadwełtawskiego miasta, mię-
dzy innymi Most Karola, Hradczany, Rynek
Starego Miasta z okazałym Ratuszem i słyn-

nym zegarem astronomicznym, pomnik Jana
Husa, katedrę Św. Wita oraz kościół Panny
Marii Zwycięskiej zakonu karmelitów bosych
ze słynną figurką Praskiego Dzieciątka Jezus.
Zaśpiewaliśmy też kilka pozakonkursowych
koncertów. Dwa z nich, koncert w Kościele
św. Salwatora oraz oprawa muzyczna mszy
świętej w kościele św. Wacława to występy
o charakterze oficjalnym, zaplanowane przez
organizatorów festiwalu. Nieformalnie wy-
stąpiliśmy w Katedrze św. Wita i w kościele
kościół Panny Marii Zwycięskiej, gdzie znaj-
duje się figurka Praskiego Dzieciątka Jezus.
Swoim zwyczajem zatrzymaliśmy się na kilka
minut podczas zwiedzania i zaśpiewaliśmy.
Przypadkowo zgromadzona publiczność
przyjęła nasz śpiew z wyraźną aprobatą,

Przesłuchania konkursowe, na scenie Chór Uniwersytetu Rolniczego, fot. Bernard Kuś
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 słuchając, fotografując i nagrywając filmiki
telefonami komórkowymi. 
Dwa tygodnie po występie w Pradze, znów
stanęliśmy w konkursowe szranki, prezentując
ten sam, bożonarodzeniowy repertuar. Tym
razem podróż była zdecydowanie krótsza,
gdyż Krakowski Festiwal Pieśni Adwentowych
i Bożonarodzeniowych, jak wskazuje nazwa,
odbył się 11 i 12 grudnia w naszym mieście.
Przesłuchania konkursowe przeprowadzone
zostały w bardzo niesprzyjających warun-
kach. W kościele św. Piotra i Pawła podobno
było mniej niż 10 stopni ciepła.  Podziwiali-
śmy jurorów, którzy słuchali występów chó-
rów przez wiele godzin. I tym razem chóry
zostały poddane ocenie specjalistów z róż-
nych krajów. W jury krakowskiego festiwalu
zasiedli prof. Andrea Angelini z Bolonii,
Thea Paluoja z Estonii, Veronica Lozoviu-
kova z Czech, dr. Haydn James z Wielkiej
Brytanii oraz Marcin Cmiel z Polski. Cieka-
wostką organizacyjną było przewożenie chó-
rzystów busami z I Liceum im. B. Nowo-
dworskiego (pl. Na Groblach), gdzie chóry
mogły się rozśpiewać do kościoła św. Piotra
i Pawła (ul. Grodzka). Mieliśmy niecodzienną
możliwość, po bardzo krótkiej podróży, wje-

chania busem na ulicę Grodzką wyłączoną
z normalnego ruchu samochodowego.
Koncert Galowy z ogłoszeniem wyników od-
był się następnego dnia w Kościele Mariac-
kim. W pierwszej części wystąpiły wszystkie
chóry festiwalu prezentując jeden utwór.
W drugiej części odczytano werdykt jury. Ku
naszemu zaskoczeniu, gdyż niesprzyjające
warunki odbiły się na jakości naszego śpiewu,
otrzymaliśmy Srebrny Dyplom i III miejsce
w kategorii. Wyprzedziły nas dwa chóry aka-
demickie: Chór Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej i Chór Politechniki
Wrocławskiej „Consonanza”.
Grand Prix festiwalu otrzymał znakomity
dziewczęcy chór z Węgier Aurin Leanykar.

Konkurs Chórów przy okazji XX Tyskich
Wieczorów Kolędowych, który odbył się 8
stycznia bieżącego roku potraktowaliśmy
jako podsumowanie naszego artystycznego
sezonu kolędowego. Tym razem Chór Uni-
wersytetu Rolniczego zaprezentował tylko ko-
lędy, już bez utworu Poulenca, za to
z dwoma dodatkowymi, najpopularniej-
szymi, a zarazem obowiązującymi każdy star-
tujący w konkursie zespół: Gdy się Chrystus

rodzi i Wśród nocnej ciszy.  W regulaminie fe-
stiwalu zapisano, iż chóry zobligowane są do
wykonania polskich kolęd. W naszym reper-
tuarze znajduje się bardzo atrakcyjna Cicha
noc, święta noc opracowana na chór mieszany
i skrzypce przez Miłosza Bembinowa. Cicha
noc, to dziewiętnastowieczna kolęda do któ-
rej melodię skomponował Austriak Franz
Xaver Gruber, ale jej funkcjonowanie wśród
utworów bożonarodzeniowych całego
świata, polskie słowa Piotra Muszyńskiego
i wreszcie artystyczne opracowanie młodego
polskiego kompozytora, skłoniło mnie do
umieszczenia jej w repertuarze konkurso-
wym. Okazało się jednak, że niesłusznie. Tuż
po naszym bardzo dobrym występie, prze-
wodniczący jury, dyrygent Janusz Muszyński
w dość ostrym tonie zwrócił uwagę, że reper-
tuar chóru nie jest zgodny z regulaminem
konkursu i może to być powód do wyelimi-
nowania chóru z oceny punktowej jurorów.
Mieszane uczucia złości i smutku poszliśmy
wszyscy utopić w świeżo warzonym piwie,
którego degustację włączono w program
zwiedzania Browarów Tyskich i Muzeum Pi-
wowarstwa. Tam, poznając historię browa-
rów, tajniki produkcji piwa, wreszcie kosztu-
jąc najświeższego produktu browarniczego,
szybko pogodziliśmy się z sytuacją pamięta-
jąc, że występ wypadł bardzo dobrze. Osta-
tecznie w dobrym nastroju utwierdziło nas
przesłuchanie nagrań z konkursu, które po-
twierdziło wysoki poziom naszego występu.
Jakież był zdziwienie nas wszystkich, gdy na-
stępnego dnia otrzymaliśmy drogą mailową
zaproszenie do koncertu laureatów, tym
większe, że zostaliśmy uznani za najlepszy ze-
spół całego festiwalu.
15 stycznia w kościele Marii Magdaleny
w Tychach Chór Uniwersytetu Rolniczego ofi-
cjalnie zakończył czas kolędowania odbiera-
jąc Grand Prix XX Tyskich Wieczorów Kolę-
dowych, a jego dyrektor artystyczny prosił, by
zapomnieć o jego nieprzychylnych słowach
tuż po występie konkursowym. 

mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz

Ostatnie uwagi Dyrygentki przed konkursowym występem, Praga 2011, fot. Łukasz Gacek
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Zamiast wstępu

Zbliża się kolejny gorący okres zabiegania
o studentów. Również państwowe, renomo-
wane uczelnie wyższe zmuszone są do zabie-
gania o kolejne roczniki maturzystów. Kon-
kurencja między uczelniami wyższymi z roku
na rok jest bardziej zaciekła, a liczba poten-
cjalnych kandydatów na studia systematycz-
nie się zmniejsza. Coraz większe zespoły lu-
dzi głowią się nad tym, co zrobić aby tego-
roczny maturzysta zechciał zwrócić uwagę na
ofertę uczelni. Uruchamiane są nowe kie-
runki studiów, istniejące poddawane są liftin-
gowi, rusza zakrojona na szeroką skalę akcja
promocyjna. Z ekranów telewizorów, moni-
torów komputerowych, fotografii w koloro-
wych magazynach i słupów ogłoszeń uśmie-
chają się młode osoby bardzo często ozdo-
bione atrybutami w postaci biretu i togi, co
podkreśla ich przynależność do społeczności
akademickiej.

Sposób ubierania się może w pewnym stop-
niu, wraz z innymi czynnikami, określać kul-
turę oraz charakter uczelni, wpływać na jej
sukces oraz prestiż. Strój jest również jednym
z elementów kultury organizacyjnej. Wiele
osób kończących wyższe uczelnie może jed-
nak czuć swego rodzaju zawód, gdyż nie
miało nigdy możliwości wystąpić w takim
stroju, pomimo że podejmując studia wyższe,
wybierając daną uczelnie oczami wyobraźni
widzieli się wyposażeni w takie właśnie atry-
buty jak toga i biret.

Osoby pracujące w Kole Naukowym Ekono-
mistów przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicz-

Strój akademicki – istotny element
kultury organizacyjnej

nym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
postanowiły podjąć badania ankietowe, aby
sprawdzić jaki jest stosunek studentów i wy-
kładowców do potencjalnego obowiązku lub
prawa występowania na uczelni w sformali-
zowanym stroju. Rozmawiano z 218 studen-
tami oraz 17 wykładowcami. Pytano ich rów-
nież o znaczenie stroju noszonego w trakcie
zajęć przez studentów i wykładowców dla
kultury organizacyjnej i prestiżu uczelni. Do-
bór respondentów był losowo-warstwowy.

Kultura organizacyjna

Pojęcie kultury organizacyjnej pojawiło się
w latach 50. XX wieku, a w ostatnich latach
problem ten jest coraz częściej poruszany.
Świat kultury organizacyjnej nazywany jest
również osobowością firmy, czy danej insty-
tucji. Jednym z podziałów kultury organiza-
cyjnej jest podział wg Edgara Schnie: uznane
wartości, podstawowe założenia oraz arte-
fakty.1 Do artefaktów zalicza się „to co się wi-
dzi, słyszy i czuje, gdy się styka z nową grupą
o nieznanej kulturze”. I właśnie strój jest
przykładem artefaktu. Za element kultury
organizacyjnej należy zatem uznać również
normy odnośnie sposobu ubierania się, fa-
sonu i kolorystyki ubioru preferowanego
przez organizację czy wręcz sposób umundu-
rowania.

O sile kultury organizacyjnej decyduje sto-
pień akceptacji dla tworzących ją wartości ze
strony członków organizacji (wykładowców
i studentów). Istotne są również stopie upo-
wszechnienia (ile osób ją zna), głębokość za-
korzenienia (ile osób się z nią identyfikuje),

wyrazistość wzorców (czy klarowne są normy
w zakresie tego co jest pożądane, a co zabro-
nione), zakres obowiązywania (jakich sfer
dotyczy regulacja zachowań) oraz czas trwa-
nia (jak długo wartości te obowiązują). 

Silna kultura organizacyjna ma istotny wpływ
na psychikę i postawy członków organizacji,
zwiększa poczucie pewności, bezpieczeństwa,
istotnie wpływa na samoocenę, działa inte-
grująco, sprzyja wzajemnej pomocy. Jeżeli
oprócz tych korzyści uwzględnimy również:
instrukcje, reguły, formalne systemy kontroli,
zwiększenie lojalności i identyfikacji z firmą,
usprawnienie komunikacji, to należy się spo-
dziewać zwiększenia efektywności funkcjo-
nowania organizacji. Do zagrożeń wynikają-
cych z silnej kultury organizacyjnej należy za-
liczyć ograniczenia dla wprowadzania
innowacji i racjonalizacji działania oraz ogra-
niczanie lub eliminowanie osób działających
niezgodnie z przyjętymi normami, co może
hamować rozwój organizacji.

Wyniki badań

Jak zatem wygląda rzeczywistość? Strój aka-
demicki jest elementem znanym zarówno
wśród studentów jak i wśród wykładowców.
Widywany jest głównie podczas uroczystości
akademickich. Zdecydowana większość stu-
dentów (96%) nigdy nie miała możliwości
wystąpienia w stroju akademickim. Studenci
rzadko również widują w takich strojach swo-
ich wykładowców. Niestety blisko 30% bada-
nych wykładowców również nigdy nie miało
możliwości wystąpienia w oficjalnym stroju
akademickim lub z niej nie skorzystało.

1 Przyborowska B., Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2007.
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Zdaniem 34% badanych studentów i 41% ba-
danych wykładowców, rozpowszechnienie
zwyczaju częstszego używania stroju akade-
mickiego (biret i toga) wpłynęłoby na wzrost
prestiżu uczelni. Największa grupa respon-
dentów widzi potrzebę noszenia takiego
stroju wyłącznie w trakcie oficjalnych uroczy-
stości (34% studentów oraz 47% wykładow-
ców). Respondenci dopuszczają również
możliwość wykorzystania go zarówno przez
studentów jak i wykładowców w trakcie egza-
minów dyplomowych (30% studentów, 35%
wykładowców), w trakcie sesji egzaminacyj-
nej (12% studentów, 6% wykładowców). Rza-
dziej wskazywanymi wariantami były: tylko
przez wykładowców w trakcie wykładów
(2% studentów, 0% wykładowców) lub jako
prawo dla najlepszych żaków (2% studentów,
6% wykładowców). W przypadku zachęty ze
strony władz uczelni tylko 25% badanych stu-
dentów nosiłaby taki strój chętnie, a 50% o ile
byłoby to konieczne (wykres 1).
Przedstawione badania należy oczywiście
traktować jako swego rodzaju wstępny son-
daż. Podejrzewać należy, że istotny wpływ na

stosunek poszczególnych osób do obowiązku
noszenia stroju miałyby zapewne również
m.in. jego wygląd, funkcjonalność i cena. 

Zamiast podsumowania

Wykładowcy i studenci raczej niechętnie od-
noszą się do narzucania im dodatkowych
obowiązków. Niemniej dla części osób możli-
wość zwiększenia form identyfikacji z uczel-
nią jest bardzo ważna. Świadczy o tym m.in.
znaczna liczba osób dumnie noszących zna-
czek z herbem Uniwersytetu Rolniczego
w klapie żakietu lub marynarki. Dostępność
tych insygniów jest jednak znacznie ograni-
czona (może niesłusznie?). Znaczna część an-
kietowanych dostrzega potrzebę wprowadze-
nia zwyczaju noszenia stroju akademickiego
podczas oficjalnych uroczystości i egzami-
nów końcowych, zarówno przez studentów
jak i wykładowców. Wpłynęłoby to pozytyw-
nie na rangę egzaminu oraz prestiż uczelni.
Fotografie zrobione bezpośrednio po egza-
minie dyplomowym byłoby również swoistą
promocją uczelni podczas spotkań absolwen-
tów ze znajomymi i rodziną.  

Bez względu jednak na fakt rozszerzenia,
bądź nie zakresu wykorzystywania oficjal-
nego stroju akademickiego (toga, biret), pa-
miętać należy o normach odnośnie sposobu
ubierania się na spotkanie z drugim człowie-
kiem. Pamiętać należy, że nasz ubiór jest jed-
nym z przejawów naszego szacunku wobec
osoby, z którą się spotykamy. O ile w przy-
padku egzaminów dyplomowych standardy
są przestrzegane zarówno przez egzaminato-
rów jak i osoby zdające egzamin, to już
w przypadku zwykłych egzaminów i zaliczeń
semestralnych oraz zajęć dydaktycznych co-
raz częściej można mieć wątpliwości, czy
strój niektórych studentek i studentów jest
właściwy. Niektóre osoby zdają się nie zauwa-
żać, że inne normy (zwyczajowe) w zakresie
ubioru obowiązują przy wejściu na uczelnię,
a inne podczas wyjścia do dyskoteki, na ryby
czy na spotkanie z rówieśnikami w kawiarni.

Joanna Szkutnik2, 
dr inż. Tomasz Wojewodzic3

Grzegorz Woźniczka4

Wykres 1. Czy nosiłby/nosiłaby Pni/Pan strój akademicki (biret, togę) przebywając na uczelni? (źródło: opracowanie własne)

2 Doktorantka w Katedrze Łąkarstwa, Koło Naukowe Ekonomistów.
3 Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, były opiekun Koła Naukowego Ekonomistów.
4 Absolwent Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Koło Naukowe Ekonomistów.
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O slajdach myślmy jak o billboardach, 
czyli sztuka prezentacji

Zapewne każdy z nas był w swoim życiu słu-
chaczem bardziej lub mniej ciekawej prezen-
tacji. Nie trzeba nikogo przekonywać, że naj-
ważniejsze jest przygotowanie merytoryczne.
Jednak jak się okazuje to nie warunek wystar-
czający. Perfekcyjnie przygotowana prezenta-
cja powinna być przede wszystkim czytelna
dla odbiorcy. Nie może być przeładowana
treścią, bo to nudzi odbiorcę i sprawia, że
staje się ona po prostu nudna.

Nie czytajmy slajdów

Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia specja-
listów od public relations (Alert Media
Communications) powinno się zwrócić
szczególną uwagę na trzy podstawowe
punkty – treść, design i sposób prezentacji.
Cały czas należy pamiętać o odbiorcach –
czego potrzebują? Badania przeprowadzone
wśród odbiorców prezentacji wyraźnie wska-
zują, że najbardziej w wystąpieniach dener-
wuje słuchaczy, gdy prowadzący czyta slajdy,
źle jest dobrana kolorystyka (czytelność),
nadmiar grafiki, tekst jest napisany zbyt małą
czcionką, zamiast haseł występują pełne zda-
nia, wprowadzone są zbyt szczegółowe wy-
kresy lub tabele.
W prezentacjach bardzo pomaga dodanie au-
dio lub video, rozsądne wprowadzenie grafik-
zdjęć, rysunków, diagramów, dobry layout
wzorca-najlepsze jest białe lub czarne tło,
każdy slajd powinien też być zatytułowany. 

Mniej znaczy więcej

Generalna zasada głosi, że mniej znaczy wię-
cej! Stąd nie powinno się dodawać zbyt wiele
tekstu na jeden slajd – idealnie gdy jest to
maksymalnie 6 linii po 6-8 słów. Bulety po-
winny być w innym kolorze niż tekst. Jeżeli

mamy za dużo treści, powinniśmy podzielić
tekst na 2-3 slajdy. O slajdach powinno się
myśleć jak o billboardach. Jeżeli tekst znaj-
duje się na fotografii, powinno się w tym
miejscu zastosować półprzezroczyste tło.
Czcionka prezentacji nie powinna być mniej-
sza niż 20 pkt. Najlepsze są tzw. bezszery-
fowe, np. Arial, Verdana, Tahoma. Kapitali-
ków powinno się używać tylko do podkreśle-
nia najważniejszych punktów. Kursywa
zwraca uwagę na część tekstu, ale jest trudna
w czytaniu, więc też nie można jej naduży-
wać. Należy zwrócić uwagę, że tekst czytamy
od lewej do prawej – i w taki sposób powinna
być przygotowana animacja – powolne roz-
wijanie tekstu od lewej do prawej. Na każ-
dym slajdzie powinien znajdować się motyw
przewodni, np. logo uczelni. Warto zwrócić
uwagę na tzw. slajdy przekładkowe, które
składają się z jednego zdjęcia, nawiązującego
tematyka do tego co chcemy przedstawić.

Najważniejsze pierwsze 30 sekund

I teraz najważniejsze – sposób prezentacji. To
w jaki sposób przekażemy treści ma jeszcze
większe znaczenie od tego, co mówimy.
Większość słuchaczy zapomni 90% tego, co
mówimy, dlatego tak ważny jest początek
i koniec prezentacji. W miarę możliwości po-
winno się używać prostego języka, pozosta-
wiającego obraz w umyśle słuchacza. Nie bez
znaczenia jest ubiór prezentującego, który nie
może odwracać uwagi. Panie – uwaga na
świecącą biżuterię, wzorzyste bluzki, dekolty
itp.! Podczas prezentacji zwróćmy uwagę na
to, co jemy i pijemy – kawa i herbata powo-
dują suchość w gardle, słone przekąski – pra-
gnienie, duży posiłek – senność. Do picia naj-
lepsza jest zwykła, niegazowana woda mine-

ralna. Dobrze jest oswoić się miejscem, gdzie
będziemy prezentować – usiąść w kilku miej-
scach, sprawdzić widoczność, stanąć w miej-
scu skąd będziemy mówić. To pomaga. Naj-
ważniejsze jest pierwsze 30 sekund – pierwsze
wrażenie, bo decyduje o skupieniu uwagi od-
biorców. Dlatego wszystko powinno być per-
fekcyjnie przygotowane (uwaga na sprzęt
 nagłośnieniowy, komputer itp.). Podczas pre-
zentacji powinno się patrzyć w ludzi, skano-
wać wzrokiem całą salę. Idealnie byłoby,
gdyby udało się zatrzymać wzrok na jednej
osobie przez około 3 sekundy, jednak przy
większej publiczności jest to nieosiągalne.
Wtedy należy określić punkty skrajne oraz
wyznaczyć centralny punkt i „omiatać” wzro-
kiem całą publiczność. Na koniec najważniej-
sza rada – prezentacji powinniśmy się uczyć
od… pogodynek. One cały czas mówią do lu-
dzi, i pokazują jedynie najistotniejsze frag-
menty na wyświetlaczu.

mgr inż. Izabella Majewska
Biuro Informacji i Promocji

Źródło – materiał szkoleniowy Agencja Public
Relations – Alert Media Communications
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UCZELNIA W MEDIACH
OD 13.12.2010 r. do 14.02.2011 r.

DZIENNIK POLSKI 13.12.2010 r.
Warto wiedzieć

Klub Buda zaprasza – występ Kabaretu UR
„O co chodzi”, godz. 20, Klub Buda (przyzie-
mie DS UR „Bratniak” przy ul. Jabłonow-
skich 10/12; wejście od ul. Czapskich.

DZIENNIK POLSKI 14.12.2010 r.
15.12.2010 r.

Warto wiedzieć

Klub Buda zaprasza – występ Kabaretu UR
„O co chodzi”, godz. 20, Klub Buda (przyzie-
mie DS UR „Bratniak” przy ul. Jabłonow-
skich 10/12; wejście od ul. Czapskich.
Klub Buda zaprasza – koncert Old Metropo-
litan Band, godz. 19.30, Klub Buda (przyzie-
mie DS. UR „Bratniak” przy ul. Jabłonow-
skich 10/12; wejście od ul. Czapskich.

GAZETA KRAKOWSKA 14.12.2010 r.
Czy staw zniknie za murem z betonu

Uczelnia grodzi staw, bo złodzieje kradną
ryby. Mieszkańcy twierdzą, że płot zniszczy
krajobraz. Mieszkańcy zarzucają Uczelni de-
wastację krajobrazu, uniemożliwienie migra-
cji zwierząt między stawami, a sąsiednimi la-
sami. Uczelnia zdecydowała się na ogrodze-
nie tego terenu, gdyż kłusownicy kradną
około 20% narybku. Służby strażnicze UR
nie są w stanie upilnować tego terenu. Mur
ma 1,8 metra wysokości, więc mieszkańcom
nie zasłoni widoków. Uczelnia na chwilę
obecną ogrodziła teren od strony Krakowa,
na co uzyskała zgodę krakowskiego Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Z ogrodzeniem części od strony Zabierzowa
Uczelnia czeka na decyzję powiatu.

www.krakow.studentnews.pl

www.eurostudent.pl

www.dlastudenta.pl

www.gdynianka.pl

www.krakow.super-nowa.pl 14.12.2010 r.
Turystyka Wiejska i Promocja Dziedzictwa 

Kulturowego – V Ogólnopolska Konferencja 

na Uniwersytecie Rolniczym

16 grudnia 2010 r. od godz. 10.00 do 16.30
w Klubie Akademickim „Arka” (Al. 29 Li-
stopada 50) odbędzie się V Ogólnopolska
Konferencja „Turystyka Wiejska i Promocja
Dziedzictwa Kulturowego”. Organizatorem
jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie, Centrum Kultury Stu-
denckiej UR, Stowarzyszenie Polska Sieć
Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Twórców
Nauki i Kultury „Episteme”.

V Ogólnopolska Konferencja „Turystyka
Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kulturo-
wego” na UR! Poruszane tematy dotyczyć
będą m.in. turystyki kulturowej wsi, kultury
ludowej, ochrony produktów regionalnych
na poziomie UE, możliwości finansowania
turystyki wiejskiej czy uwarunkowań roz-
woju agroturystyki na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej. W programie zaplanowano
konferencję prasową: Jabłko łąckie – nowy
produkt regionalny Małopolski. Konferencję
poprowadzi Prezes Stowarzyszenia Polska
Sieć Gospodarcza – Krzysztof Duda. 

DZIENNIK POLSKI 15.12.2010 r.
Protest! Nie chcemy betonu wokół stawów

Uniwersytet Rolniczy dewastuje krajobraz.
Tak twierdzą mieszkańcy Balic, Szczyglic
i krakowskich Mydlnik. Na znak protestu na-
pisali to na bannerach z prześcieradeł i wy-
wiesili przy drodze powiatowej. Buntują się
przeciw budowie betonowego ogrodzenia
wokół stawów rybnych w swoich miejscowo-
ściach. Sprawa zostanie przedyskutowana we-
wnątrz uczelni. W środę zostanie wydane od-
powiednie oświadczenie dla mieszkańców
i mediów.  

GAZETA WYBORCZA 15.12.2010 r.
Nie chcą betonowego ogrodzenia 

nad stawami rybnymi

Mieszkańcy Szczyglic, Balic, Rząski i kra-
kowskich Mydlnik buntują się przeciw ogro-
dzeniu betonowym murem stawów rybnych
należących do Uniwersytetu Rolniczego.
Mury otaczające trzy stawy mają mieć wyso-
kość 1,80 metra. Ciągnąć się będą wzdłuż
drogi i wokół stawów przez kilka kilometrów.
Uniwersytet Rolniczy argumentuje swoją de-
cyzję koniecznością ochrony terenu. Stawy
były zanieczyszczane, miały miejsce kra-
dzieże ryb. Również budynki dydaktyczne
były okradane i niszczone. Wyrzucano na ten
teren śmieci, gruz i inne odpady. Napadnięto
też tam na pracownika straży ochrony Stacji
Doświadczalnej. Otwarty teren stacji unie-
możliwia ujęcie złodzieja, a policja nie chce
interweniować, jako podstawę wskazując
brak ogrodzenia stacji. 
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Uniwersytet Rolniczy na razie swojej decyzji
nie zamierza zmieniać, ale planuje odnieść się
do sprzeciwów mieszkańców. Dziś Uniwersy-
tet planuje wydać oficjalne oświadczenie
w sprawie murów wokół stawów.

DZIENNIK POLSKI 16.12.2010 r.
V Ogólnopolska Konferencja – Turystyka 

Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kulturowego

Od godz. 10.00 do 16.30 w Klubie Akade-
mickim „Arka” (Al. 29 Listopada 50) odbę-
dzie się V Ogólnopolska Konferencja „Tury-
styka Wiejska i Promocja Dziedzictwa Kul-
turowego”. Poruszane tematy dotyczyć będą
m.in. turystyki kulturowej wsi, kultury ludo-
wej, ochrony produktów regionalnych na po-
ziomie UE, możliwości finansowania tury-
styki wiejskiej czy uwarunkowań rozwoju
agroturystyki na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej. W trakcie przerwy odbędzie się
degustacja produktów regionalnych-jabłka
łąckiego, chleba prądnickiego, kiełbasy Li-
sieckiej, gołki i obwarzanków.

GAZETA KRAKOWSKA 16.12.2010 r.
Dlaczego UR nie troszczy się o staw

List od czytelnika. Czy staw w Mydlnikach
zniknie za murem z betonu? Należy się przyj-
rzeć bliżej sprawie kradzieży na tamtym tere-
nie. Staw w Mydlnikach jest brudny, zanie-
czyszczony odpadami, a brzegi są zarośnięte
chwastami. Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć
pieniędzy na oczyszczanie i rekultywację sta-
wów, zamiast na płot?

GAZETA KRAKOWSKA 16.12.2010 r.
Uczelnia grodziła stawy nielegalnie

Uniwersytet Rolniczy rozpoczął grodzenie
stawów rybnych w Balicach, nie czekając na
zgodę powiatu krakowskiego. Uczelnia ma
nadzieję, że mur powstrzyma złodziei ryb.
Okoliczni mieszkańcy protestują, twierdząc,
że takie ogrodzenie zniszczy krajobraz.
W środę starostwo powiatowe zdecydowało,
że nie wyda zgody na budowę muru. PINB
ma 30 dni na zapoznanie się z dokumentacją.
Jeśli inwestycja jest sprzeczna z planem zago-

spodarowania, inspektorat może wydać decy-
zję o rozbiórce ogrodzenia. Jeśli jest zgodna
z planem, nastąpi legalizacja robót. Uczelnia
będzie musiała wtedy uiścić opłatę legaliza-
cyjną w wysokości 2,5 tys. zł. Kanclerz UR
nie chce na razie komentować sprawy, bo nie
widział decyzji starostwa. Zapewnia, że uczel-
nia przystąpiła do rozmów z protestującymi.
– Spotkałem się z mieszkańcami i ustaliliśmy,
że do środy przedstawią propozycje włączenia
się w zagospodarowanie stawu – mówi.

DZIENNIK POLSKI 16.12.2010 r.
Nielegalny mur wokół stawów

Nadzór budowlany uznał, że mur, który Uni-
wersytet Rolniczy buduje wokół stawów ryb-
nych w Balicach, Szczyglicach i Mydlnikach
powstaje nielegalnie. 

Stowarzyszenie Integracja i sołtys Szczyglic
protestują przeciw budowie muru i infor-
mują, że uczelnia dewastuje krajobraz. We
wczorajszym oświadczeniu uczelnia zazna-
cza, że ogrodzenie ma chronić Rybacką Sta-
cję Doświadczalną przed kradzieżą ryb, za-
nieczyszczeniem stawów i napadami na straż-
ników i jest prowadzone zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki, dbałości o mienie
publiczne i dyscyplinę finansów publicznych
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Karnego. 

DZIENNIK POLSKI 16.12.2010 r.
Uczelnie bez przedszkoli

Krakowskie uczelnie to potężni pracodawcy,
jednak na razie nie prowadzą firmowych
przedszkoli. Do zmian szykuje się Uniwersy-
tet Jagielloński. UJ to największy w Krakowie
pracodawca – zatrudnia ponad 6 tysięcy pra-
cowników. Zakładowa placówka dla dzieci
uniwersyteckiej kadry to pomysł, o którym
dyskutuje się od dawna. Na razie plany zbu-
dowania żłobka lub przedszkola są zatwier-
dzone na III Kampusie w Pychowicach.
Z placówki będą mogły korzystać pociechy
naukowców, pracujących w Jagiellońskim
Centrum Innowacji. Pomysł spodobał się

również na Uniwersytecie Rolniczym. To
umożliwiłoby pracownikom szybszy powrót
do pracy. Uczelnia planuje przeanalizować
zapotrzebowanie na tego typu placówkę.

DZIENNIK POLSKI

www.super-nowa.pl

www.miesiacwkrakowie.pl

www.krakow.studentnews.pl 5.01.2011
Koncert chóru Kryniczka Mińskiego

Noworoczny koncert chóru Kryniczka Miń-
skiego Pałacu Dzieci i Młodzieży pod kie-
rownictwem Natalii Sucharowej, godz.
18.00, Klub Akademicki „Arka” (Al. 29 Li-
stopada 50). Wstęp wolny.

www.krakow.studentnews.pl

www.malopolska.pl

www.krakow.dlastudenta.pl

www.krakow.super-nowa.pl 14.01.2011 r.
Akcja honorowego krwiodawstwa

W najbliższy wtorek i środę, tj. 18 i 19 stycz-
nia br., od godziny 9.00 do 14.00 w Klubie
Akademickim ARKA (al. 29 Listopada 50),
działającym przy Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie odbywać się będzie Akcja Ho-
norowego Krwiodawstwa. Akcji towarzyszyć
będą pokazy pierwszej pomocy oraz RKO,
akcja „czekolada”, badanie cukru i choleste-
rolu, konkursy.

DZIENNIK POLSKI 14.01.2011 r.
Czy para sokołów wędrownych 

założy rodzinę na Wawelu?

W Krakowie miłośnicy ptaków zaobserwo-
wali parę sokołów wędrownych. To ewene-
ment, bo jeszcze nigdy para tych ptaków nie
wybudowała pod Wawelem gniazda.
Dwa dorosłe sokoły były w ostatnich dniach
widywane w okolicy mostu Grunwaldzkiego
oraz między ujściem Wilgi a stopniem wod-
nym Kościuszko. Obecność dwóch osobni-
ków w bliskim sąsiedztwie oznacza, że to
para. Sokoły akceptują wielkie aglomeracje
miejskie. Mają tu budynki zamiast skał
i mnóstwo pokarmu, zaznacza prof. Uniwer-
sytetu Rolniczego Zbigniew Bonczar.
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DZIENNIK POLSKI 17.01.2011 r.
Akcja krwiodawstwa

We wtorek i środę (18 i 19 bm.) w godz. 9-14
w Klubie Akademickim ARKA (al. 29 Listo-
pada 50),przy Uniwersytecie Rolniczym bę-
dzie można zostać honorowym krwiodawcą.
Akcji towarzyszyć będą konkursy, pokazy
pierwszej pomocy oraz RKO, akcja „czeko-
lada”, badanie cukru i cholesterolu. Zapra-
szani są wszyscy chętni. Trzeba być pełnolet-
nim i w pełni zdrowym (dyskwalifikuje nawet
przeziębienie). Każdy dawca otrzyma zwol-
nienie lekarskie na dzień oddawania krwi.

DZIENNIK POLSKI 18.01.2011 r.
Nowe kierunki czekają na maturzystów

Na Uniwersytecie Rolniczym będzie można
studiować weterynarię, ale prawdopodobnie
dopiero od 2012 roku. We wrześniu tego roku
rozpocznie się jednak budowa Uniwersytec-
kiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej –
Ośrodka Medycyny Doświadczalnej i Inno-
wacyjnej, które umożliwi utworzenie nowego
kierunku studiów. Na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w nowym roku akademickim oferta
powiększy się o: buddologię, prowadzoną na
kierunku kulturoznawstwo, teksty kultury na
Wydziale Polonistyki, studia środkowoeuro-
pejskie na Wydziale Filologicznym oraz kieru-
nek zarządzanie, marketing i logistyka. 

www.polskalokalna.pl

www.poznan.naszemiasto.pl

www.wiadomosci.onet.pl

www.epublikacje.pl

www.naukawpolsce.pap.pl

www.interia.pl 19.01.2011 r.
Prof. Michałek doktorem h.c. 

poznańskiej uczelni

Naukowiec, prezes Polskiego Towarzystwa
Inżynierii Rolniczej prof. Rudolf Michałek
z Krakowa otrzymał w środę tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
– Uczelnia nasza zapisała na trwale w anna-
łach swojej historii nazwisko wielkiego uczo-
nego, wybitnego specjalisty w dyscyplinie inży-

nierii rolniczej, kreatora młodych kadr i postępu
technicznego w szeroko pojętym rolnictwie, osobę
godną naśladowania pod każdym względem –
powiedział podczas środowej uroczystości
prof. Andrzej Mocek, kierownik Katedry Gle-
boznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W swoim wykładzie okolicznościowym
„Uwarunkowania efektywności pracy nauko-
wej” prof. Michałek powiedział, że przy rekru-
tacji pracowników naukowych jedną z najważ-
niejszych cech powinna być kreatywność.

www.naukowy.pl

www.zdrowemiasto.pl

www.naukawpolsce.pap.pl

www.radiokrakow.pl

www.wyborcza.pl 20.01.2011 r.
Współpraca szpitala Jana Pawła II 

z instytucjami naukowo-badawczymi

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II podpisał w czwartek porozumienie
o współpracy z sześcioma małopolskimi in-
stytucjami naukowo-dydaktycznymi. Wśród
sygnatariuszy porozumienia znalazły się kra-
kowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hut-
nicza, Uniwersytet Rolniczy i Politechnika
Krakowska oraz Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego PAN w Kra-
kowie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Od-
dział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników
w Rabce-Zdroju oraz Instytut Zootechniki
w Balicach

Jednym z efektów umowy będzie uruchomie-
nie wspólnych studiów podyplomowych.
Planowana jest także współpraca naukowo-
dydaktyczna w obszarach, które zostaną okre-
ślone przez powołaną właśnie radę naukową.

DZIENNIK POLSKI 21.01.2011 r.
Nauka w służbie pacjentom 

Sześć małopolskich uczelni i instytutów nau -
kowo-badawczych podpisało wczoraj poro-
zumienie z Krakowskim Szpitalem specjali-
stycznym im. Jana Pawła II w Krakwie. Jed-

nym z efektów umowy będzie uruchomienie
wspólnych studiów podyplomowych.
Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły
się krakowskie uczelnie: Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy i Poli-
technika Krakowska oraz Instytut Fizyki
 Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie, Instytut Gruźlicy i Cho-
rób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny
Rudników w Rabce-Zdroju oraz Instytut
Zootechniki w Balicach.www.tvp.pl

FORUM AKADEMICKIE Styczeń 2011
Doktorat h.c. – prof. Dušan Húska

3 grudnia tytuł doktora honoris causa Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie otrzymał prof. inż. Dušan
Húska, słowacki ekspert w dziedzinie nauk
rolniczych i technicznych. Jest on ceniony za
wkład w rozwój nauk rolniczych i technicz-
nych m.in. w zakresie melioracji wodnych,
inżynierii krajobrazu oraz kształtowania
i ochrony środowiska. Prof. Húska, prodzie-
kan ds. rozwoju Wydziału Studiów Europej-
skich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze na Słowacji, jest ce-
niony za wkład w rozwój nauk rolniczych
i technicznych m.in. w zakresie melioracji
wodnych, inżynierii krajobrazu oraz kształ-
towania i ochrony środowiska. W swoim do-
robku ma ponad sto publikacji.

DZIENNIK POLSKI 24.01.2011 r.
Indeksy wciąż czekają

Krakowskie uczelnie prowadzą nabór na kie-
runki ścisłe i przyrodnicze. Na Uniwersytecie
Jagiellońskim czeka m.in. informatyka, fizyka,
matematyka, zaawansowane materiały i nano-
technologie. Rekrutację zimową prowadzi też
Politechnika Krakowska, na której wybór kie-
runków i specjalności jest bardzo szeroki. O in-
deks można starać się m.in. na Wydziale Archi-
tektury, Wydziale Mechanicznym, Wydziale
Fizyki, Matematyki i Informatyki czy Wydziale
Inżynierii Środowiska. Do studiowania za-
chęca również Akademia Górniczo-Hutnicza.
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Rekrutacja prowadzona jest na kilkunastu wy-
działach. Na Uniwersytecie Rolniczym zdawać
można m.in. na technologię żywności i żywie-
nie człowieka, inżynierię środowiska, ogrod-
nictwo oraz geodezję i kartografię.

GAZETA KRAKOWSKA 24.01.2011 r.
Wystąpi kabaret UR

Klub Buda (ul. Jabłonowskich 10/12, wejście
od ul. Czapskich) zaprasza o godz. 20 na
nawy program kabaretu UR „O co chodzi”. 

www.krakow.studia.net

www.biolog.pl

www.eurostudent.pl

www.krakow.dlastudenta.pl

www.studentnews.pl

 www.malopolskie.studia-

podyplomowe.edubaza.pl 28.01.2011 r.
Studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

otrzymają stypendia

W piątek, 28 stycznia, o godz. 12, w Sali Se-
nackiej Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie (Al. Mickiewicza 21) odbędzie się uro-
czyste wręczenie stypendiów Ministra
(5 osób) 1300 zł miesięcznie oraz Fundacji
Uniwersytetu Rolniczego (7 osób) w kwocie
200 zł miesięcznie.Tego samego dnia o go-
dzinie 13, również w Sali Senackiej Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie wręczone
 zostaną stypendia dla studentów I, II i III
stopnia w ramach Własnego Funduszu Sty-
pendialnego (78 osób). Jest to stypendium
jednorazowe w wysokości 900 zł.

DZIENNIK POLSKI 29.01.2011 r.
Stypendia dla studentów 

Uniwersytetu Rolniczego

NAUKA. W sali Senackiej Uniwersytetu
Rolniczego wręczono wczoraj stypendia mi-
nistra (przyznano je 5 osobom; 1300 zł mie-
sięcznie) oraz Fundacji Uniwersytetu Rolni-
czego  (7 osób; 200 zł miesięcznie).
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
otrzymali: Beata Nowik, Joanna Dąbrowska
i Monika Ropek – studentki Wydziału
Ogrodniczego, Maria Joneczek – studentka

Biotechnologii - Studiów Międzywydziało-
wych, a stypendium za wybitne osiągnięcia
spotowe – Magdalena Szczybło – studentka
Wydziału Leśnego. Ponadto 78 osób otrzy-
mało stypendia z Własnego Funduszu Sty-
pendialnego (900 zł – jednorazowo). 

GAZETA WYBORCZA 1.02.2011 r.
Małopolski student bardzo chętnie zamawiany

na uczelniach

Blisko 95 mln zł otrzymały krakowskie uczel-
nie na realizację 22 projektów w ramach rzą-
dowego programu kierunków zamawianych.
To najlepszy wynik w Polsce. W drugim tygo-
dniu lutego rusza jego kolejna edycja. W 2008
roku program kierunków zamawianych zade-
biutował. Pomysł Ministerstwa  Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego ma na celu zwiększenie
liczby absolwentów kierunków technicznych
i ścisłych zgodnie z zapotrzebowaniem na
rynku pracy. Z raportu resortu podsumowują-
cego dotychczasowe edycje wynika, że mało-
polskie uczelnie najskuteczniej wykorzystały
rządowy program. Do tej pory osiem uczelni
z województwa realizuje najwięcej, bo aż 22
projekty, na które dostały dofinansowanie
w wysokości blisko 95 mln zł. Najwięcej, bo
niemal 40 mln zł zgarnęła Akademia Górni-
czo-Hutnicza. Na drugim miejscu, z połową
tej sumy, uplasowała się Politechnika Krakow-
ska, na trzecim Uniwersytet Jagielloński
(około 16 mln zł), na czwartym Uniwersytet
Pedagogiczny (7,3 mln zł) i na piątym Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie (0,96 mln zł).
Między 7 a 14 lutego resort ma ogłosić kolejną
edycję programu. W ubiegłym roku na liście
znalazło się 17 kierunków zamawianych
z trzech obszarów wiedzy – nauk przyrodni-
czych, technicznych i matematycznych.

GAZETA KRAKOWSKA

DZIENNIK POLSKI 2.02.2011 r.
Wieczór pełen śmiechu

Klub Buda (przy ul. Jabłonowskich 10/12,
wejście od ul. Czapskich) zaprasza 3 lutego,
godz. 19.30 na Maraton Uśmiechu i Karaoke.
Poprowadzą go artyści kabaretu „O co chodzi”.

www.naukawpolsce.pap.pl

www.natablicy.pl

www.miesiacwkrakowie.pl

www.spedycje.pl

www.studia.net

www.biolog.pl 04.02.2011 r.
W Krakowie trwają przygotowania 

do XI edycji Festiwalu Nauki

Trwają przygotowania do XI edycji Festiwalu
Nauki w Krakowie, którego hasłem jest
w tym roku „Materia – Człowiek – Kultura”
Festiwal trwać będzie od 11 do 14 maja.
W tym roku głównym organizatorem im-
prezy jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie. Serwis PAP - Nauka
w Polsce jest jednym z patronów medialnych
wydarzenia.
W ramach festiwalu odbywać się będą liczne
prezentacje, wykłady, spotkania, prelekcje,
wystawy i wycieczki. Będzie można bezpłat-
nie wykonać badania czy uzyskać poradę le-
karską. W dniu otwarcia festiwalu na Rynku
Głównym odbędzie się m.in. koncert chórów
uczelnianych oraz pokaz światła i dźwięku
(tzw. Mapping). W związku z obchodami
Roku Marii Skłodowskiej Curie, a także Cze-
sława Miłosza, organizatorzy zaplanowali
m.in. debatę naukową na temat pierwiastków
promieniotwórczych – radu i polonu, wy-
stawę poświęconą życiu i twórczości Marii
Skłodowskiej-Curie oraz kinowy pokaz fil-
mów na temat uczonej. Poza tym odbędzie
się czytanie poezji Miłosza przy oprawie mu-
zycznej. Festiwal Nauki swoją tradycją sięga
roku 2000. Pomysł organizacji tej popular-
nonaukowej imprezy zrodził się w trakcie Ju-
bileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Początkowo festiwal służyć miał jedy-
nie promowaniu osiągnięć naukowych,
dydaktycznych i kulturalnych UJ. Jednak już
od 11 lat festiwal współorganizują też inne
krakowskie szkoły wyższe, instytucje nau -
kowe i jednostki konsularne. Wydarzenie co
roku przyciąga tłumy odwiedzających.
 Podczas trwania festiwalu Rynek Główny za-
mienia się w namiotowe miasteczko nauki
i kultury.  W tym samym czasie w budynkach
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 poszczególnych uczelni i instytutów nauko-
wych są prowadzone wykłady, spotkania 
i panele dyskusyjne. Patronat honorowy nad
 Festiwalem Nauki w Krakowie sprawuje
 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 prezydent Krakowa, wojewoda małopolski,
marszałek województwa małopolskiego,
 małopolski kurator oświaty i przewodni-
czący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa.

GAZETA KRAKOWSKA 14.02.2011 r.
Gdzie zapisać się na semestr letni

Najwięcej ofert czeka na tych, którzy ukoń-
czyli studia I stopnia. Wolne miejsca są m.in.
na Uniwersytecie Pedagogicznym (fizyka, hi-
storia, edukacja techniczno-informatyczna).
Krakowska Akademia im. A. Frycza Mo-
drzewskiego rekrutuje głównie na studia nie-
stacjonarne I stopnia. W swojej ofercie ma
psychologię, administrację, ratownictwo me-

dyczne. Bogatą ofertę studiów II stopnia ma
Uniwersytet Rolniczy (rolnictwo, ochrona
środowiska, leśnictwo, zootechnika, inżynie-
ria środowiska, geodezja i kartografia). Po-
dobnie jest na Politechnice Krakowskiej,
gdzie można wybierać wśród 15 kierunków
studiów II stopnia.

mgr inż. Izabella Majewska
Biuro Informacji i Promocji
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Wybrane zdjęcia uczestników „Konkursu na okładkę Biuletynu Informacyjnego”
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Bal Uniwersytetu Rolniczego, 29 stycznia 2011 r.

JM Rektor UR prof. Janusz Żmija wraz z Małżonką otwiera Bal

VI Bal Uniwersytetu Rolniczego odbył się 29 stycznia 2011 roku w Stołówce UR przy ul. Klemensiewicza 3. Na Balu
Rektorskim tradycyjnie gościli przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych Małopolski, sponsorzy oraz
pracownicy i studenci Uczelni. Zespół „Avista” towarzyszy balom już od wielu lat, a żywiołowość wykonania wiecz-
nie aktualnych przebojów zachęcała do wspaniałej zabawy.
Bal był doskonałą okazją do integracji środowiska akademickiego i wspólnej zabawy do „białego rana”.

W imieniu wszystkich uczestników Balu JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
prof. Janusz Żmija składa serdeczne podziękowanie sponsorom, którzy okazali swoją hojność:

Wyborna atmosfera i profesjonalne przygotowanie sprzyjały wspaniałej zabawie Gości
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