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Witamy Naszych Czytelników w Nowym, 2012 Roku.
Oddajemy w  Wasze ręce kolejny już numer Biuletynu Informacyjnego. Jest to drugi numer 
z nowym systemem paginacji. Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany przyczynią się do lep-
szego odbioru naszego pisma, bowiem dzięki temu zabiegowi zwiększyliśmy przejrzystość pre-
zentowanych materiałów. Teraz znacznie szybciej mogą Państwo znaleźć tę część, która Was 
najbardziej interesuje. 
14 lutego rozstrzygnęliśmy już czwarty, otwarty konkurs na okładkę naszego Biuletynu. I tym 
razem nie zawiedliśmy się, gdyż zgłoszono 123 prace stojące na bardzo wysokim poziomie. 
Przed nami kwietniowe wybory Władz Rektorskich, w  związku z  tym wszystkim elektorom 
życzymy trafnego wyboru. 
Dziękujemy za wszystkie słowa uznania, jak i krytyczne uwagi kierowane pod naszym adresem. 
Dzięki nim stale podnosimy jakość pisma, będącego wizytówką Uniwersytetu Rolniczego.
Pragniemy poinformować, iż zorganizowany przez Dział Zamówień Publicznych przetarg na 
druk Biuletynu Informacyjnego wygrała fi rma Biały Kruk z Białegostoku. Mamy nadzieję, 
że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie.

Szymon Sikorski
Redaktor Naczelny
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WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY 

NAUKOWE

Andrzej Lepiarczyk urodził się 28 listo-
pada 1955 r. w  Słomnikach, w  wojewódz-
twie krakowskim – obecnie małopolskim, 
w  rodzinie chłopskiej. W  1974 r. ukoń-
czył III Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Kochanowskiego w  Krakowie. Następnie 
podjął studia na Wydziale Rolniczym 
Akademii Rolniczej w  Krakowie, które 
ukończył w  1980 r. uzyskując tytuł magi-
stra inżyniera rolnictwa. Pracę magisterską 
Wpływ poziomu nawożenia mineralnego 
i  udziału roślin zbożowych w  strukturze 
zasiewów na wysokość i  jakość plonu psze-
nicy ozimej wykonał w  Zakładzie Ogólnej 
Uprawy Roli i  Roślin pod kierunkiem 
doc. dr hab. Józefa Reicherta. Rozprawę 
doktorską Produkcyjność czterech ogniw 
płodozmianowych z  różnym doborem roślin 
pastewnych, wykonał w 1990 r., a jej promo-
torem była doc. dr hab. Ewa Stupnicka-
-Rodzynkiewicz. W  2000 r. na podstawie 
rozprawy Rośliny regenerujące w płodozmia-
nach zbożowych, opublikowanej w  Zeszy-
tach Naukowych AR w Krakowie, odbyło się 
kolokwium habilitacyjne. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w zakresie agronomii – uprawy roli i roślin, 
nadano uchwałą Rady Wydziału Rolniczego 
z dnia 17 maja 2000 r. Ww. uchwała została 
zatwierdzona przez Centralną Komisję do 
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Nauko-
wych z  dnia 25 września 2000 r. Tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych nadał 
mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
5 grudnia 2011 r.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Po ukończeniu studiów profesor Andrzej 
Lepiarczyk podjął pracę jako asystent stażysta 
(1980), a  następnie asystent (1981) i  starszy 
asystent (1984) w Zakładzie Ogólnej Uprawy 
Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Po uzyskaniu stopnia doktora (1990) i doktora 
habilitowanego (2000) pracował w Katedrze 
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin na stanowisku 
adiunkta. Następnie od 1 lipca 2005 r. na sta-
nowisku profesora nadzwyczajnego w  Kate-
drze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (obecnie 
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY

Główne kierunki działalności naukowej pro-
fesora Lepiarczyka można ująć w  następu-
jące grupy tematyczne:
1. Badania płodozmianowe obejmujące:

a) produkcyjność zmianowań i  ogniw 
płodozmianowych,

b) oddziaływanie płodozmianów i czyn-
ników agrotechnicznych na fi zyko-
chemiczne i biologiczne właściwości 
roli oraz jakość materiału roślinnego,

c) ocena aktualnego i  potencjalnego 
zachwaszczenia łanu i gleby,

d) ocena zdrowotności zbóż w zależno-
ści od niektórych czynników agro-
technicznych.

2. Proekologiczne metody ograniczania 
zachwaszczenia roślin uprawnych.

3. Nawozowe wykorzystanie odpadów 
poprodukcyjnych.

4. Określenie przydatności pestycydów.

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
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Wykaz dorobku publikacyjnego profesora 
Andrzeja Lepiarczyka obejmuje 115 pozy-
cji, w tym 55 oryginalnych prac twórczych, 60 
doniesień, komunikatów i ekspertyz. Ponad 
połowa (ok. 60%) dorobku została opubliko-
wana po uzyskaniu stopnia doktora habilito-
wanego. W 35 oryginalnych opracowaniach 
jest jedynym lub występuje jako pierwszy 
autor. Zespołowy charakter większości prac 
wynika ze specyfi ki dyscypliny naukowej, 
jaką reprezentuje oraz realizowanej tematyki 
badawczej. Oryginalne prace twórcze były 
opublikowane w wydawnictwach krajowych 
i zagranicznych o uznanej pozycji w środowi-
sku naukowym. Według bazy danych Science 
Citation Index, w  latach 2008-2010, prace 
naukowe cytowane były w  takich czasopis-
mach jak: Allelopathy Journal, Natural Pro-
duct Communications i Chemoecology.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Profesor Lepiarczyk prowadzi wykłady i ćwi-
czenia dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych z przedmiotów realizowa-
nych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym 
dla kierunku Rolnictwo i Ochrona Środowi-
ska. W swojej działalności dydaktycznej jest 
autorem programów Środowiskowe Funkcje 
Użytków Rolnych dla kierunku Ochrona Śro-
dowiska, a  dla Kierunku Rolnictwo Systemy 
rolnictwa, Płodozmian i uprawa roli w rolni-
ctwie ekologicznym i  Konwersja w  rolnictwie 
ekologicznym. Dodatkowo dla obu form stu-
diów prowadzi seminaria na studiach I° i II°.
Jest promotorem dwóch i  wykonał recen-
zje trzech prac doktorskich. Dodatkowo 
został wyznaczony przez Centralną Komi-
sję do Spraw Stopni i Tytułów do wykonania 
recenzji dorobku naukowego oraz rozprawy 
habilitacyjnej jednej osoby. Jest opiekunem 
75 prac dyplomowych inżynierskich i magi-
sterskich realizowanych przez studentów 
studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych. 
Wykonał recenzje 16 grantów dla KBN oraz 
recenzje 15 artykułów dla różnych wydaw-
nictw naukowych.
W 2005 r. uczestniczył w wyjeździe do Uni-
versity College Cork w  Irlandii w  ramach 

projektu LEONARDO DA VINCI – transfer 
kompetencji i  innowacyjnych metod i  praktyk 
w zakresie kształcenia zawodowego.

PRZYZNANE GRANTY

Profesor Andrzej Lepiarczyk aktywnie pozy-
skuje środki fi nansowe ze źródeł pozabudże-
towych na działalność Uczelni, Wydziału, 
Katedry i  innych jednostek. Kieruje realiza-
cją badań lub uczestniczy we współwykonaw-
stwie 4 projektów badawczych dawnego KBN, 
MNiSzW. Dodatkowo kieruje realizacją 4 pro-
jektów badawczych fi nansowanych przez inne 
instytucje i podmioty gospodarcze:

 • kierownik projektu Plonotwórcza i anty-
zmęczeniowa funkcja roślin regenerujących 
uprawianych w płodozmianach zbożowych, 

 • kierownik projektu Wybrane czynniki 
agrotechniczne a  wielkość i  jakość plonu 
pszenicy ozimej oraz niektóre właściwości 
fi zyczne i chemiczne gleby,

 • kierownik konsorcjum (Uniwersytet Rol-
niczy, Małopolska Izba Rolnicza w Kra-
kowie i Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w  Karniowicach) Funda-
cja Programów Pomocy dla Rolnictwa- 
FAPA Zasady ekologicznego prowadzenia 
upraw i chowu zwierząt,

 • koordynator projektu Kształcenie zawo-
dowe nauczycieli Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka 
jakość oświaty, 

 • kierownik projektu z  ramienia UR 
Zastosowanie biomasy do wytwarzania 
materiałów polimerowych przyjaznych 
środowisku w  ramach poddziałania 
1.1.2 Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, Konsorcjum 
(Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie, 
Politechnika Łódzka, Główny Insty-
tut Górnictwa w Katowicach, Instytut 
Biopolimerów i  Włókien Chemicz-
nych w  Łodzi, Centrum Badań Mole-
kularnych i Makromolekularnych PAN 
w Łodzi),

 • główny wykonawca Wykorzystanie 
oddziaływań allelopatycznych roślin do 
ograniczania zachwaszczenia kukurydzy,

 • wykonawca Wpływ wybranych czynników 
agrotechnicznych i warunków siedliska na 
plonowanie i  wartość odżywczą ozimych 
odmian orkiszu pszennego (Triticum aesti-
vum ssp. spelta L.). 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Prof. Andrzej Lepiarczyk uczestniczył 
w zajęciach prowadzonych dla szeroko rozu-
mianej praktyki rolniczej. Liczne wskazania 
praktyczne upowszechnił w  formie artyku-
łów i  innych opracowań popularno-nauko-
wych. Wykonał autorsko lub współautorsko 
5 ekspertyz dla podmiotów gospodarczych 
i  administracyjnych, był ekspertem sektoro-
wym w  programie SAPARD, przeprowadził 
21 szkoleń rolniczych, jako ekspert uczestni-
czył w programach telewizyjnych i radiowych.
Dodatkowo aktywnie współpracuje z Zakła-
dami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach rea-
lizując badania zamawiane.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH 

TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Profesor Lepiarczyk jest członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Agronomicznego, od 
chwili jego założenia (1983).

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA

Równocześnie z  prowadzoną działalnością 
naukowo -badawczą prof. Andrzej Lepiar-
czyk pełni liczne funkcje administracyjne:

 • prodziekan Wydziału Rolniczo-Eko-
nomicznego ds. Studiów Zaocznych 
(niestacjonarnych) i  Podyplomowych 
w kadencji 2002-2005 i 2005-2008,

 • przedstawiciel profesorów Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego w  Senacie 
Uniwersytetu Rolniczego w  kadencji 
2008-2012,

 • przewodniczący Senackiej Komisji ds. 
Dydaktycznych i Studenckich w kaden-
cji 2008-2012,

 • przewodniczący Okręgowego Komitetu 
Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych – od 2011 r.,
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 • członek Rektorskiej Komisji ds. Funduszu 
Stypendialnego w kadencji 2008-2012,

 • członek Rektorskiej Komisji ds. Rolni-
czego Gospodarstwa Doświadczalnego 
UR – od 2011 r.,

 • członek Kolegium Elektorów ds. 
Wyboru Rektora (w kadencji 1999-2002 
i 2002-2005 oraz 2005-2008),

 • członek Komisji Stypendialnej w ramach 
projektu Doctus – Małopolski fundusz 
stypendialny dla doktorantów do oceny 
merytorycznej wniosków aplikacyjnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013,

 • kierownik Katedry Agrotechniki i Ekolo-
gii Rolniczej UR w Krakowie od wrześ-
nia 2009. 

UDZIAŁ W ORGANIZACJI KONFERENCJI 

I SEMINARIÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM

 • członek Komitetu Organizacyjnego 
Seminarium Aspekty ekologiczne i ekono-
miczne uprawy roślin w Beskidach, 

 • sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji Zmęczenie gleby a  zjawisko 
allelopatii,

 • przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Konferencji Naukowej 
Produkcja roślinna w  niekorzystnych 
warunkach gospodarowania Kraków-
-Krościenko n. Dunajcem.

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGRODY

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badaw-
czej profesor Lepiarczyk został trzykrotnie 
nagrodzony przez Rektora Akademii Rolni-
czej w Krakowie oraz jeden raz za działalność 
organizacyjną przez Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie. Został również 
wyróżniony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Turystyka krajoznawcza, narciarstwo 
i motoryzacja.

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Teresa Leszczyńska, profesor nauk rolni-
czych, jest absolwentką Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Skale. Studia wyższe w Oddziale 
Technologii Żywności Wydziału Rolniczego, 
Akademii Rolniczej w  Krakowie, ukończyła 
w  1982  r., uzyskując tytuł magistra inży-
niera nauk rolniczych w zakresie technologii 
żywności. Pracę magisterską Badanie zawar-
tości węglowodanów w  ziarniakach Triticale, 
wykonała w  Katedrze Biotechnologii OTŻ 
AR, pod kierunkiem dr Marii Niedźwiedź.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych 
w  zakresie technologii żywności, nadany 
przez Radę Wydziału Technologii Żywno-
ści, na podstawie rozprawy Wpływ niektórych 
czynników na redukcję azotanów i  azotynów 
w wybranym materiale roślinnym, otrzymała 
w  1990  r. Promotorem pracy była prof. dr 
hab. Anna Międzobrodzka.
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
w  zakresie technologii żywności i  żywie-
nia otrzymała w  2003  r. na podstawie roz-
prawy habilitacyjnej Rzeczywiste zagrożenie 
azotanami (V, III) i  wybranymi metalami 
ciężkimi mieszkańców gospodarstw wiejskich 
zlokalizowanych w  strefi e ochronnej Huty 
im. T. Sendzimira oraz na terenach wolnych 
od emisji przemysłowych (Zeszyty Naukowe 
AR w Krakowie). Tytuł naukowy profesora 
nauk rolniczych nadał jej Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej 5 grudnia 2011 r.
Prof. Teresa Leszczyńska odbywała prak-
tyki technologiczno-produkcyjne w NRD 
– Koethen, w  Czechosłowacji – Nitra 
i  w Zakładach Owocowo-Warzywnych 
w Dwikozach.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Prof. Teresa Leszczyńska po ukończeniu stu-
diów, w  październiku 1982  r., podjęła pracę 
w ówczesnym Zakładzie Żywienia Człowieka, 
Akademii Rolniczej, do lutego 1994  r. była 
zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty 
w Katedrze Żywienia Człowieka AR, następ-
nie do końca września 2008 r. na stanowisku 
adiunkta, od października 2008 r. do grudnia 
2011 r. pracowała na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego UR., a od stycznia 2012 r. pracuje 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
Od września 2008  r. jest Prodziekanem ds. 
Nauczania WTŻ, od października 2009  r. 
kierownikiem Studiów Podyplomowych, 
a od listopada 2009 r. kierownikiem Katedry 
Żywienia Człowieka WTŻ.

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. 
Teresa Leszczyńska
Katedra Żywienia Człowieka 
Wydział Technologii Żywności

Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
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ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE, 

DOROBEK NAUKOWY

Zainteresowania naukowe prof. Teresy Lesz-
czyńskiej obejmowały, bądź obejmują nastę-
pujące grupy tematyczne: 

 • wpływ czynników środowiskowych 
i  technologicznych na wybrane cechy 
jakości zdrowotnej surowców i  produk-
tów pochodzenia roślinnego (m.in. na 
zawartość składników odżywczych i nie-
odżywczych o  właściwościach prozdro-
wotnych, kumulację kontaminantów, 
aktywność przeciwutleniającą), 

 • wpływ niektórych czynników na aktyw-
ność reduktazy azotanowej,

 • indeks zdrowotności diety na podstawie 
interakcji składników odżywczych z kon-
taminantami, 

 • ocenę poziomu wiedzy żywieniowej, spo-
sobu żywienia i stanu odżywienia wybra-
nych grup ludności, 

 • nietermiczne metody utrwalania żywności, 
 • wpływ dodatków funkcjonalnych do 

diety zwierząt doświadczalnych na 
zmiany wskaźników biochemicznych. 

W działalności naukowej prof. Teresy Lesz-
czyńskiej szczególnie ważne były, prowa-
dzone od lat 80-tych ubiegłego wieku, badania 
nad wpływem szkodliwych emisji Huty im. 
T. Sendzimira (obecnie ArcelorMittal Poland 
S.A., Oddział w  Krakowie) na jakość zdro-
wotną upraw rolnych. Badania z tego zakresu 
kontynuowała w  latach 1998-2000, kieru-
jąc projektem badawczym KBN (5  P06H 
078  15). Przeanalizowała wtedy rzeczywi-
ste zagrożenia wybranymi zanieczyszcze-
niami chemicznymi ludności zamieszkującej 
tereny narażone oraz wolne od wpływu emisji 
Huty na tle realizowanego sposobu żywienia, 
poprzez ocenę indeksu zdrowotności diety. 
Współuczestniczyła też w badaniach dotyczą-
cych oceny porównawczej jakości zdrowotnej 
warzyw kapustnych, uprawianych w zróżnico-
wanych warunkach ekologicznych, tj. w strefi e 
ochronnej wymienionej huty, w  gospodar-
stwach ekologicznych oraz dostępnych 
w sprzedaży bezpośredniej. Niektóre wyniki 

tych badań prezentowane były na konferen-
cjach naukowych krajowych i zagranicznych, 
zostały również opublikowane w  czasopis-
mach krajowych i zagranicznych.
Jako współwykonawca grantu zamawianego 
PBZ-KBN-094/P06/2003, badała wpływ 
obróbki kulinarnej na wybrane cechy jako-
ści zdrowotnej warzyw kapustnych. Wyniki 
tych prac, opublikowane w  kilku czasopis-
mach naukowych głównie zagranicznych oraz 
prezentowane na konferencjach naukowych 
krajowych i  zagranicznych, dotyczyły m.in. 
określenia zmian potencjału antyoksydacyj-
nego, poziomu glukozynolanów, azotanów(V) 
i  azotanów(III), w  zależności od zastosowa-
nych procesów technologicznych i  kulinar-
nych. Rezultatem prac nad wymienionym 
projektem badawczym było również wydanie 
podręcznika Przeciwutleniacze w  żywności. 
Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne 
i analityczne (red. W. Grajek), którego prof. 
Teresa Leszczyńska jest współautorką.
Prof. Teresa Leszczyńska w  swojej działal-
ności naukowej wiele uwagi poświęciła i nadal 
poświęca badaniom sposobu żywienia i stanu 
odżywienia różnych grup ludności. Badania 
te obejmują m.in. osoby hospitalizowane, ucz-
niów i studentów, dzieci przedszkolne, wycho-
wanków domów dziecka i ośrodków szkolno 
wychowawczych, sportowców najwyższych 
klas sportowych, osoby otyłe oraz emerytów 
i rencistów. Wyniki tych badań są podstawą do 
prowadzenia działań edukacyjnych, mających 
na celu zmianę niewłaściwych nawyków żywie-
niowych oraz promocję zasad racjonalnego 
żywienia. W zakresie tej tematyki uczestniczyła 
w europejskim projekcie badawczym, realizo-
wanym w  ramach VI Programu Ramowego, 
a uzyskane wyniki zaprezentowała m.in. na X 
i  XI Europejskim Kongresie Żywieniowym 
w Paryżu i Madrycie, w latach 2007 i 2011.
Nowy kierunek badawczy prof. Teresy 
Leszczyńskiej dotyczy wpływu dodatków 
funkcjonalnych do diety zwierząt doświad-
czalnych na zmiany niektórych wskaźników 
biochemicznych. Wyniki badań, ocenia-
jących m.in. wpływ metioniny na poziom 
homocysteiny i profi l lipidowy surowicy krwi 
szczurów, jak również możliwe mechanizmy 

wykazanych zależności, były prezentowane 
na konferencji międzynarodowej, ukazały się 
też w czasopiśmie zagranicznym.
Dorobek naukowy prof. Teresy Leszczyń-
skiej obejmuje ogółem 171 publikacji, w tym: 
58 oryginalnych prac twórczych, współau-
torstwo 1 patentu, 2 rozdziały w  monogra-
fi i i 4 rozdziały w skrypcie. Oryginalne prace 
twórcze opublikowała m.in. w czasopismach, 
takich jak: Die Nahrung-Food; Food Chemis-
try; Journal of Food Composition and Analy-
sis; Journal of Nutrition, Health and Aging; 
Annals of Nutrition and Metabolism; Ecology 
of Food and Nutrition; Polish Journal Food 
and Nutrition Sciences; Acta Scientorum Polo-
norum oraz w monografi i polsko-norweskiej 
Th e impact of organic methods on the vegetable 
product quality. 
Była recenzentem trzech rozpraw doktor-
skich i trzech habilitacyjnych oraz artykułów 
do czasopism naukowych (Żywność, Nauka, 
Technologia, Jakość; Polish Journal of Food and 
Nutrition Sciences; International Journal of 
Food Sciences and Nutrition). 

Prof. Teresa Leszczyńska, kieruje Katedrą, 
w której prowadzone są interesujące i mające 
znaczenie aplikacyjne, badania z  zakresu 
nutrigenomiki, dotyczące wpływu składni-
ków żywności na ekspresję genów, proliferację 
i apoptozę komórek nowotworowych, badania 
fi zjologiczne na zwierzętach doświadczalnych, 
badania dotyczące oceny sposobu żywie-
nia i  stanu odżywienia człowieka, oceniające 
wpływ wybranych czynników na ryzyko roz-
woju przewlekłych chorób niezakaźnych oraz 
dotyczące nowych produktów spożywczych 
o właściwościach funkcjonalnych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna prof. Teresy Lesz-
czyńskiej bezpośrednio koreluje z  jej dzia-
łalnością naukowo-badawczą. Pracując 
na etacie adiunkta, a  następnie profesora 
UR, prowadziła, bądź prowadzi, wykłady 
z przedmiotu Żywienie Człowieka, Fizjologia 
Człowieka oraz ćwiczenia z przedmiotu Bro-
matologia, Toksykologia Żywności, seminaria 
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i konwersatoria dla studentów studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych. Jest też autorem 
programu ramowego Specjalności Diete-
tyka Ogólna, realizowanej na studiach I-go 
stopnia od 1 października 2010 r., współau-
torem programu Specjalizacji Dietetyka, rea-
lizowanej na studiach II-go stopnia od lutego 
2009  r. Ponadto była promotorem dwóch 
zakończonych prac doktorskich, jest opieku-
nem naukowym trzech wszczętych przewo-
dów doktorskich, była też promotorem 52 
prac magisterskich i  13 prac inżynierskich. 
Jako Pełnomocnik Dziekana ds. Harmo-
nogramów Zajęć dla OTŻ, w  latach 1989-
1993 zajmowała się planowaniem zajęć na 
Wydziale. Była Przewodniczącą Wydziałowej 
Komisji Dydaktycznej WTŻ. Od września 
2008 r. jest Prodziekanem ds. Nauczania.

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI 

I ZAGRANICZNYMI PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

Współpraca naukowa z  zagranicznymi jed-
nostkami naukowymi, takimi jak: Uni-
wersytet w  Parmie, Wydział Zdrowia 
Publicznego, Uniwersytet Karola w  Pradze 
Wydział Medyczny wiąże ją bezpośrednio 
z  jej badaniami dotyczącymi oceny sposobu 
żywienia i  stanu odżywienia. Kilkukrot-

nie uczestniczyła w  seminariach między-
narodowych, dotyczących tych zagadnień. 
Natomiast współpraca z  Katedrą Bioche-
mii Lekarskiej, Zakład Chemii Fizjologicz-
nej Wydziału Lekarskiego, CMUJ dotyczy 
badań z zakresu nutrigenomiki.

PRZYZNANE GRANTY

Prof. Teresa Leszczyńska była kierowni-
kiem dwóch projektów badawczych krajo-
wych (5  P06H 078 15; N N312 110838), 
wykonawcą jednego projektu europejskiego 
(G 6702 – grant europejski) oraz dwóch krajo-
wych, w tym jednego zamawianego (271/6.PR 
–UE/2006/7; PBZ-KBN-094/P06/2003).

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Swój dorobek naukowy i  doświadczenie 
dydaktyczne prof. Teresa Leszczyńska 
wykorzystuje w  działalności na rzecz środo-
wiska. Współpracowała bądź współpracuje 
z  gospodarstwami rolniczymi zlokalizowa-
nymi w byłej strefi e ochronnej Huty im. T. Sen-
dzimira (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.), 
gospodarstwami ekologicznymi, gospodar-
stwami rolniczymi konwencjonalnymi, zlo-
kalizowanymi na terenach wolnych od emisji 

przemysłowych, w  zakresie monitorowania 
jakości zdrowotnej surowców pochodzenia 
roślinnego oraz oceny żywienia na podstawie 
spożycia składników odżywczych, zanieczysz-
czeń chemicznych oraz indeksu zdrowotności 
diety. Jej współpraca z  domami opieki spo-
łecznej, domami dziecka, ośrodkami szkolno-
-wychowawczymi, szkołami podstawowymi, 
gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, ośrod-
kami akademickimi polega na ocenie sposobu 
żywienia i  stanu odżywienia, przeprowa-
dzaniu instruktarzy dotyczących możliwo-
ści poprawy stwierdzanych, niewłaściwych 
nawyków żywieniowych oraz na promowaniu 
zasad racjonalnego żywienia.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW 

NAUKOWYCH

Prof. Teresa Leszczyńska wykazuje zaanga-
żowanie w  działalności organizacyjnej. Była 
przewodniczącą Wydziałowych Komisji: 
Dydaktycznej, Inwentaryzacyjnej, Wyborczej 
i Rekrutacyjnej, członkiem Zespołu ds. Kon-
taktów z Absolwentami i Zakładami Przemysłu 
Spożywczego, przewodniczącą Sekcji obcho-
dów Jubileuszu 30-lecia Oddziału i Wydziału 
Technologii Żywności AR. Uczestniczyła jako 
sekretarz w  pracach organizacyjnych I  i  III 
Sympozjum Światowy Dzień Żywności oraz VI 
Krajowych Warsztatów Żywieniowych. Była 
przewodniczącą Okręgowej Komisji Olim-
piady Wiedzy o  Żywieniu w  Rzeszowie. Jest 
członkiem (była też skarbnikiem) Polskiego 
Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGRODY

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badaw-
czej była trzykrotnie wyróżniana nagrodą JM 
Rektora Akademii Rolniczej, w 1987, 1995 
oraz 2004 r. w tym jedną indywidualną. 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Malarstwo, motoryzacja, rośliny ozdobne 
i aranżacje ogrodowe.Fot. Łukasz Borek
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Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: Gustaw Pająk – emerytowany pracownik obsługi, Stefan Król – emerytowany pracownik 
obsługi, Krystyna Grochecka – pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, mgr Maria Bąkowska – emerytowany pracownik Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr Józef Krzeczek – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat uczcił ich pamięć 
chwilą ciszy. 

Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Andrzejowi Lepiarczykowi i prof. Teresie Leszczyńskiej, którym Prezydent RP nadał tytuł profesora 
nauk rolniczych oraz prof. Sławomirowi Kurpasce mianowanemu na stanowisko profesora zwyczajnego. 

Senat nadał tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. Ing. Peterowi Bielikowi, PhD.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 • zatrudnienie dr hab. inż. Bogusława Michalca na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki,
 • ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Haliny Gambuś na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Węglowodanów.

Senat wybrał Uczelnianą Komisję Wyborczą na lata 2012-2016.

Senat powołał Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat zmienił uchwałę Senatu nr 50/2011 z dn. 7 lipca 2011 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i wymiaru pensum dydaktycznego dla 
poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2011/2012.

Senat uchwalił zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne.  

Senat zatwierdził:
sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego za lata 2009-2011,
sprawozdanie z działalności Uczelni za rok akademicki 2010/2011.

Senat zaopiniował korektę założeń planu rzeczowo-fi nansowego i kosztów wydzielonych na 2012 r.

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

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 27 stycznia 2012 r.
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Patronat honorowy nad konferencją objął 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w  Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija. 
Patronami medialnymi był miesięcznik 
studencki MANKO i  portale studenckie 
studia.net, uczelnie.net i studentnews.pl. Przy 
okazji konferencji odbył się I Zjazd Porozu-
mienia Samorządów Studenckich Uczelni 
Rolniczych (PSSUR) z całej Polski. 
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów Paweł Chałupnik przywitał 
władze Rektorskie i Dziekańskie, przybyłych 

gości, członków Porozumienia Samorządów 
Studenckich Uczelni Rolniczych, uczniów 
i  opiekunów ze szkół z  województwa mało-
polskiego i zainteresowanych Studentów. 
Konferencję uroczyście otworzył JM Rek-
tor prof. dr hab. Janusz Żmija. W swoim 
wystąpieniu wspomniał o  możliwościach 
eksportu produktów regionalnych do 
Europy przez nasz kraj oraz wyraził zado-
wolenie, że kolejna konferencja została 
zorganizowana na Uniwersytecie Rolni-
czym. Następnie głos zabrał Prorektor ds. 

Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. 
Włodzimierz Sady, przedstawił ofertę 
edukacyjną naszego Uniwersytetu i  zapro-
sił przybyłych uczniów do studiowania na 
naszej Alma Mater. 
Konferencja objęła szeroki zakres tematyki 
dotyczącej produktów regionalnych i turystyki 
kulturowej w Europie. W ramach sesji zostało 
przedstawione 8 referatów przygotowanych 
przez specjalistów reprezentujących wiele 
ośrodków zajmujących się tradycją małopol-
ski. Konferencję prowadził Przewodniczący 

VI Ogólnopolska Konferencja 
Produkty tradycyjne i lokalne – szansą 
rozwoju regionu i społeczności lokalnej
Kraków, 20 stycznia 2012 r.

Rektor prof. Janusz Żmija otwiera konferencję
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Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
Paweł Chałupnik. Swoje referaty przedstawili: 

 • prof. dr hab. Czesław Nowak – Pro-
dukty tradycyjne i ich rola w rozwoju tury-
styki Europejskiej (Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie),

 • dr inż. Ewa Tyran – Produkty regionalne 
a rozwój obszarów recepcyjnych (Uniwer-
sytet Rolniczy w Krakowie),

 • dr inż. Arkadiusz Niedziółka – Wybrane 
produkty turystyki kwalifikowanej na 
obszarach powiatu nowotarskiego (Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie),

 • mgr Krzysztof Duda – Możliwe nowe 
produkty tradycyjne Gminy Łącko – szanse 
na turystyczny rozwój regionu (PSG, Aka-
demia Ignatianum),

 • dr Janusz Smołucha – Produkty trady-
cyjne Italii (Akademia Ignatianum),

 • mgr inż. Elżbieta Kornalska – Produkt 
bankowy i  szansa na wsparcie przedsię-
biorczości lokalnej (Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie),

 • mgr inż. Grzegorz Żółty – Wędkarstwo 
muchowe jako forma turystyki aktywnej 
i Bieszczadzki produkt lokalny (Uniwersy-
tet Rzeszowski),

 • mgr Łukasz Rybak – Turystyka kuli-
narna w obiektach rezydencjalnych (Uni-
wersytet Rzeszowski).

W  trakcie przerwy między dwoma blokami 
prezentacyjnymi odbyła się degustacja pro-
duktów regionalnych. Po kolejnych wystą-
pieniach wszyscy uczestnicy skierowali się na 
stołówkę, gdzie mogli zjeść smaczny obiad. 
W  Klubie Akademickim ARKA gościli-
śmy blisko 150 osób. Uczestnicy konferen-
cji byli z różnych stron Polski, od Szczecina 
przez Olsztyn, Warszawę, Poznań, Lublin 
po Rzeszów. 

Po wszystkich wystąpieniach odbyła się 
długa dyskusja, podczas której wymieniali-
śmy się swoimi przemyśleniami dotyczącymi 
produktów lokalnych, uczestnicy chwa-
lili się przysmakami jakie stanowią tradycję 
w swoich regionach. 
W tym miejscu pragnę serdecznie podzięko-
wać współorganizatorom konferencji Cen-
trum Kultury Studenckiej, Stowarzyszeniu 
Twórców Nauki i  Kultury „EPISTEME” 
i  Polskiej Sieci Gospodarczej. W  szcze-
gólności zaś sponsorom: JM Rektorowi 
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. 
Januszowi Żmiji, Prorektorowi ds. Dydak-
tycznych i Studenckich prof. dr hab. Wło-
dzimierzowi Sady, Wicemarszałkowi 
Woje wódz twa Małopolskiego, Małopol-
skiej Organizacji Turystycznej i  Gminie 
Łącko. Dziękuje również bardzo wyżej 
wymienionym prelegentom za interesujące 
wystąpienia, Biurze Informacji i  Promocji 
Uniwersytetu Rolniczego za szeroko oka-
zaną pomoc i  członkom Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów za trud pracy wło-
żony w organizacje konferencji. 

Anna Orlof
V-ce Przewodnicząca

Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Wykład dr inż. Ewy Tyran

Degustacja produktów tradycyjnych z Małopolski
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Plan konferencji i sympozjów 
organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w 2012 r.  

Lp. Temat konferencji Zasięg
Termin 
zgłoszenia 
udziału

Data 
i miejsce 
konferencji

Nazwisko 
organizatora 
lub sekretarza

Adres organizatora 

1.

Postęp naukowo-
techniczny 
i organizacyjny 
w rolnictwie

Między-
narodowa

19.12.
2011 r.

6-10.02.
2012 r.
Zakopane

Prof. dr 
hab. Rudolf 
Michałek

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Tel. 12 66 2 46 19
e-mail: iirii@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Komitet Techniki Rolniczej PAN

2.

Hortiterapia – stan 
obecny i perspektywy 
rozwoju terapii 
ogrodniczych

Krajowa 20.02.
2012 r.

15.03.
2012 r.
Kraków

Dr inż. Bożena 
Szewczyk-
-Taranek

Katedra Roślin Ozdobnych 
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
e-mail: szewczykb@ogr.ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 
im. św. Ludwika w Krakowie
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pracownia Florystyczna Flower Land - Kraków

3.
XX Szkoła Zimowa 
z Metodologii 
Hodowli Bydła

Między-
narodowa

30.01.
2012 r.

19-24.03.
2012 r.
Zakopane

Prof. dr hab. 
Jan Szarek

Katedra Hodowli Bydła 
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Tel. 12 662 40 90
e-mail: khb@ur.krakow.pl

4.

Zastosowanie 
przepławek 
biologicznych 
w budowlach 
hydrotechnicznych 

Krajowa 1.03.
2012 r.

29-31.03.
2012 r.
Kraków

Prof. dr hab. 
Wojciech 
Bartnik

Katedra Gospodarki Wodnej i Geotechniki 
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Tel. 12 662 40 23
e-mail: kiwig@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

5.

Zastosowanie 
technologii 
informacyjnej 
w rolnictwie

Krajowa 19.02.
2012 r.

23-24.04.
2012 r.
Poznań 

Dr inż. Mariusz 
Łoboda

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań
Tel. 61 848 71 56
e-mail: ztiwr@up.poznan.pl
Współorganizatorzy: 
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6.

V Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa 
Technologów Prze-
twórstwa Owoców

Krajowa 31.03.
2012 r.

17-18.05.
2012 r.
Kraków

Prof. dr hab. 
Zofi a Lisiewska

Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

7.
Statystyka na 
usługach gospodarki 
żywnościowej

Między-
narodowa

10.12.
2011 r.

28-30.05.
2012 r.
Szczawnica

Prof. dr hab. 
Karol Kukuła

Katedra Statystyki Matematycznej
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Tel. 12 662 43 81
e-mail: ksm@ur.krakow.pl 

8. Infr astruktura 
i środowisko

Między-
narodowa

31.01.
2012 r.

18-19.06.
2012 r.
Dobczyce

Dr inż. Anna 
Krakowiak -Bal

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Tel. 12 662 46 55
e-mail: anna.krakowiak-bal@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich
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Lp. Temat konferencji Zasięg
Termin 
zgłoszenia 
udziału

Data 
i miejsce 
konferencji

Nazwisko 
organizatora 
lub sekretarza

Adres organizatora 

9.
Teraźniejszość 
i przyszłość nauk 
o zwierzętach 

Między-
narodowa

23.04.
2012 r.

21-22.06.
2012 r.
Kraków

Prof. dr hab. 
Czesław Klocek

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Tel. 12 662 40 66
e-mail: konferencja@ur.krakow.pl 

10.
Natural disturbances 
in protected areas 
of Central Europe

Między-
narodowa

30.04.
2012 r.

5-7.07.
2012 r. 
Kraków 
Zakopane

Prof. dr hab. 
Jerzy 
Szwagrzyk

Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel.: 12 662 51 23, 
e-mail: rlszwagr@cyf-kr.edu.pl 
Współorganizatorzy:
Instytut Botaniki PAN
Tatrzański Park Narodowy 

11.

Zjazd Katedr 
Genetyki, Hodowli, 
Nasiennictwa 
i Biotechnologii – 
110-lecie Katedry 
Hodowli Roślin 
i Nasiennictwa UR 
w Krakowie

Krajowa 15.10.
2011 r.

13-14.09.
2012 r.
Kraków

Prof. dr hab. 
Maria Moś

Prof. dr hab. 
Adela Adamus

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Ul. Łobzowska 24, 31-140 Kraków
Tel. 12 633 36 06
e-mail: khrin@ur.krakow.pl

Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Tel. 12 662 51 88
e-mail: a.adamus@ogr.ur.krakow.pl

12.
Rola i udział owadów 
w funkcjonowaniu 
ekosystemów leśnych

Między-
narodowa

31.05.
2012 r.

13-14.09.
2012 r.
Kraków 

Prof. dr hab. 
Wojciech 
Ząbecki

Dr inż. Tadeusz 
Wojas

Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej 
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel.: 12 662 53 85, 12 662 50 63
e-mail: t.wojas@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy: 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

13.

Norway Spruce in the 
Conservation of Forest 
Ecosystems in Europe 
Th e results of the 
IUFRO experimental 
tests series: 64/68, 
38/39, 72, others

Między-
narodowa

30.03.
2012 r.

13-15.09.
2012 r.
Kraków

Prof. dr hab. 
Janusz Sabor

Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego 
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel.: 12 662 51 29 
e-mail: rlsabor@cyf-kr.edu.pl 
Współorganizatorzy:
IUFRO 
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

14.
Inżynieria rolnicza 
w dobie innowacyjnej 
gospodarki

Między-
narodowa

30.06.
2012 r.

18-19.09.
2012 r.
Kraków

Dr hab. Maciej 
Kuboń

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Tel. 12 662 46 99
e-mail: maciej.kubon@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Komitet Techniki Rolniczej 

15.
Stan badań i kierunki 
rozwoju w żywieniu 
roślin ogrodniczych

Krajowa 29.02.
2012 r.

20-21.09.
2012 r.
Krynica

Prof. dr hab. 
Włodzimierz 
Sady

Dr hab. Iwona 
Kowalska

Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Tel. 12 662 52 36
e-mail: rokowals@cyf-kr.edu.pl

16.

Użytkowanie maszyn 
rolniczych i leśnych, 
badania naukowe 
i dydaktyka

Między-
narodowa

31.05.
2012 r.

27-28.09.
2012 r. 
Zakopane

Prof. dr hab. 
Józef Walczyk

Katedra Mechanizacji Prac Leśnych 
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel.: 12 662 51 29 
e-mail: rlwalczy@cyf-kr.edu.pl 
Współorganizatorzy:
PAU
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

17.

Owies – 
hodowla, uprawa 
i wykorzystanie
Owies i ekologia

Krajowa 30.07.
2012 r.

18-19.10.
2012 r.
Kraków

Prof. dr hab. 
Elżbieta 
Pisulewska

Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Tel. 12 662 43 85
e-mail: rrwitkow@ur.krakow.pl
Współorganizatorzy:
Małopolska Hodowla Roślin – HPB 

Opracowanie: Elżbieta Kaczor



14

Wyróżnienie dla Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 15 grudnia 2011 r.

Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie może się 
poszczycić nowym wyróżnieniem w  postaci 
tytułu Miejsca Przyjaznego Seniorom, przyzna-
nego wyłącznie tym krakowskim instytucjom, 
które w minionym okresie stały się miejscem 
wartym odwiedzenia oraz wychodzącym 
naprzeciw potrzebom i  oczekiwaniom osób 
starszych 50+, które zakończyły aktywne życie 
zawodowe. Warto dodać, że tytuł ten nasza 
uczelnia uzyskała jako jedyna w Krakowie, co 
jeszcze bardziej podnosi prestiż Uniwersytetu 
Rolniczego w oczach seniorów i szeroko rozu-
mianego środowiska akademickiego Krakowa.
Konkurs, którego celem było wytypowanie 
miejsc w  naszym mieście najbardziej przy-
jaznych seniorom, został ogłoszony w prze-
dedniu Europejskiego Roku Seniora przez 
Urzędy Marszałkowski i  Miasta Krakowa, 
jako jeden z  elementów programu, którego 
celem jest „czynienie przestrzeni miejskiej 
bardziej przyjaznej seniorom”. W  konkur-
sie, którego koordynatorem był Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miej-
ski Ośrodek Inicjatyw Społecznych, wzięły 
udział 44 krakowskie instytucje. Były wśród 
nich domy kultury, kina, muzea, teatry 
i nawet kawiarnie. Nasz Uniwersytet zapro-
ponował szeroką ofertę skierowaną do osób 
starszych – słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, realizowaną w  naszej Uczelni 
od 2010  r. Uniwersytet Rolniczy stworzył 
dla pond 200-osobowej grupy słuchaczy 
UTW warunki do studiowania, poszerza-
nia znajomości języków obcych, zdobywania 
umiejętności z  zakresu obsługi kompute-
rów, a  także rekreacji i  możliwości integra-
cyjnych spotkań. Ważną częścią programu 
są wspólne wycieczki, prowadzone pod 

hasłem Przyroda nauka, kultura, w  cza-
sie których wyniki badań naukowych pra-
cowników uczelni przedstawiane są na tle 
natury, w  otoczeniu zabytków tworzących 
wraz z  przyrodą unikalny, polski krajobraz 
przyrodniczo-kulturowy. Seniorzy uczestni-
czą także w imprezach kulturalnych uczelni 
takich jak doroczne spotkanie opłatkowe, 
występy zespołów czy spotkania podróżni-
cze. Propozycji jest wiele, a odzew ze strony 
słuchaczy UTW spontaniczny i  pełen 
wdzięczności dla otwartości Uniwersytetu 
Rolniczego. Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego, koordynujące działalność Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku stało się miejscem, do 
którego chętnie przychodzą słuchacze dzie-
ląc się swoimi problemami i  propozycjami 
pozwalającymi stale ulepszać działalność 
Uniwersytetu skierowaną w stronę seniorów.
Tytuł Miejsce Przyjazne Seniorom cieszy 
i  zobowiązuje do dalszych działań, które 
w  2012  r. ogłoszonym ofi cjalnie w  Euro-
pie Rokiem Seniora znajdą z  pewnością 
w  naszym Uniwersytecie odzwierciedlenie 
w postaci kolejnych inicjatyw.

Tekst: prof. Kazimierz Wiech – kierownik UTW
Zdjęcie: dr inż. Mariusz Dacko

Certyfi kat – Miejsce Przyjazne Seniorom dla UR
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Aria trzech rektorów
Kraków, 8 stycznia 2012 r.

IV Uniwersytecki Koncert Galowy Pieśni 
Europejczyków, gościł tradycyjnie w auli Audi-
torium Maximum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Zaproponowany spektakl muzyczny 
w wykonaniu Orkiestry Obligato pod kierow-
nictwem Jerzego Sobeńki został oprawiony 
doskonałą reżyserią świateł, przepięknymi stro-
jami artystów jak również trafnymi i dowcip-
nymi komentarzami konferansjerów Jolanty 
Suder i Jacka Cygana. 

Z uwagi na karnawałowy charakter domino-
wała muzyka latynoamerykańska, włoska, 
francuska, polska, muzyka fi lmowa, musica-
lowa a także operowa i operetkowa. Wybitni 
soliści tacy jak: Monika Węgiel, Anna Sroka, 
Agnieszka Koziarowska, Jarosław Kitala, 
Jacek Wójcicki zaśpiewali utwory wylanso-
wane przez m.in. takie zespoły jak: Beatlesi, 
Abba czy Omega oraz piosenkarzy takich 

jak Ałła Pugaczowa, Helena Vondracz-
kowa, Edith Piaf, Ewa Demarczyk. Koncert 

dodatkowo wzbogacił występ Zespołu Tańca 
Irlandzkiego REELANDIA. 
Wszystkie wymienione wcześniej elementy 
uczyniły ze spektaklu barwne widowisko. 
Jakież było jednak miłe zaskoczenie publicz-
ności, gdy na zakończenie koncertu na sce-
nie pojawili się trzej krakowscy rektorzy prof. 
Karol Musioł (UJ), prof. Antoni Tajduś 
(AGH) oraz prof. Janusz Żmija (UR), któ-
rzy brawurowo wykonali, utwór Time to say 
goodbye, pochodzący z  repertuaru Andrea 
Bocelliego i  Sarah Brightman w  autor-
skiej interpretacji gospodarza wieczoru prof. 
Karola Musioła.
Owacje na stojąco i kilkakrotne bisy potwier-
dzają, iż był to wspaniały wieczór, który pozo-
stawił wiele niezapomnianych wrażeń. 

Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i PromocjiOwacje na stojąco

Aria rektorów podczas IV Uniwersyteckiego Koncertu Galowego
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Na Uniwersytecie Rolniczym 
odbyła się wystawa „Panteon Narodowy 
– koncepcja architektoniczna”
Kraków, 16-30 stycznia 2012 r.

Uważam, że Kraków to najlepsze miejsce pochówku dla wybitnych Polaków świata nauki 
i kultury. Jako akademicka uczelnia Krakowa czujemy się zobowiązani do wspierania wszel-
kich inicjatyw o dużym znaczeniu dla Polski. Taką szczytną inicjatywą jest budowa Pante-
onu Narodowego, gdzie powinni być pochowani najwybitniejsi synowie nauki polskiej. Sądzę, 
że Kościół św. Piotra i Pawła to doskonała lokalizacja dla budowy Panteonu Narodowego. 
Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków sakralnych w Polsce. Ponadto usytu-
owanie tak ważnej nekropolii właśnie w Krakowie będzie potwierdzeniem ogromnego znacze-
nia narodowego tego miejsca.

Prof. dr hab. Janusz Żmija
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wystawę poświęconą architektonicznej 
koncepcji budowy Panteonu Narodowego 
można było oglądać w  czytelni Pracowni-
ków Nauki Biblioteki Głównej Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. Ekspozycję uroczyście otwo-
rzyli JM Rektor UR, prof. dr hab. Janusz 
Żmija i Prezes Fundacji Panteon Narodowy 
Marek Wasiak. Na otwarciu obecni byli 
przedstawiciele władz rektorskich i  dzie-
kańskich, media i inni zaproszeni goście.

Wystawę zorganizowało Biuro Informacji i Promocji UR przy współpracy z Panteonem Narodowym
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Pantheon z  greckiego oznacza świątynię 
poświęconą wszystkim bogom (pan – wszy-
stek i  theos – bóg). Pierwszy Panteon, 
wzniesiony przez Oktawiana Augusta po 
zwycięstwie nad Markiem Antoniuszem 
powstał w  Rzymie. Do chwili obecnej rolę 
Panteonu Narodowego w  Krakowie pełnił 
Wawel i kościół na Skałce, gdzie spoczywają 
m.in.: Jan Długosz, Wincenty Pol, Józef 
Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk, Stani-
sław Wyspiański, Czesław Miłosz.
Po rezygnacji z  rozbudowy Grobu Zasłu-
żonych na Skałce, prof. Franciszek Ziejka 
zaproponował kontynuację idei Pante-
onu Narodowego, jako miejsca pochówku 
twórców narodowej sztuki, kultury i  nauki, 
w  zespole krypt podziemnych przy kościele 
św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie obec-
nie spoczywa ks. Piotr Skarga. Decyzję, kto 
ma być tam pochowany ma podejmować 
dziewięcioosobowa kapituła pod przewodni-
ctwem prezydenta RP.
Pomysł budowy Panteonu spotkał się 
z poparciem środowiska krakowskiej nauki, 
kultury i  sztuki, władz administracyjnych 
i  samorządowych Krakowa oraz wojewódz-
twa małopolskiego. Z inicjatywy 11 krakow-
skich uczelni państwowych do zrealizowania 
tego projektu powołana została Fundacja 
„Panteon Narodowy”. Tworzą ją rektorzy 
krakowskich uczelni (w tym JM Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr 
hab. Janusz Żmija) oraz przedstawiciele Pol-
skiej Akademii Umiejętności i Archidiecezji 
Krakowskiej.
Wyniki prac archeologicznych mają zostać 
opublikowane już w  marcu tego roku. 
W opracowaniu interdyscyplinarnych badań 
przedprojektowych pomogli naukowcy 
z AGH, PK i UJ. Obraz ich prac badawczych 
został uwidoczniony na planszach wystawy.
Pierwsza część Panteonu Narodowego ma 
być otwarta 27 września 2012 r., w 400. rocz-
nicę śmierci ks.  Piotra Skargi. Zagospoda-
rowanie krypt kościoła już się rozpoczęło, 
o  czym poinformował przybyły na otwar-
cie wystawy Prezes Zarządu Fundacji Marek 
Wasiak. W  pierwszym etapie budowy mają 
zostać wyremontowane i  połączone krypty 

pod prezbiterium kościoła oraz ma zostać 
wybudowany nowy, dwupoziomowy budy-
nek. Powstanie tam muzeum i zaplecze tech-
niczne. W następnym etapie planowane jest 
połączenie pozostałych krypt pod kościołem 
oraz zbudowanie nowej krypty pod nawą 
główną.
Swoje poparcie dla koncepcji budowy pante-
onu Narodowego w Krakowie można wyrazić 
poprzez zakup cegiełek. Sprzedaż ich pro-
wadzona jest w  siedzibie Fundacji, przy ul. 
Kanoniczej 14. Ceny wahają się od 5  zł za 

cegiełkę brązową, 50  zł za cegiełkę srebrną, 
do 500 złotych za cegiełkę złotą.
Wystawa została zorganizowana prze Biuro 
Informacji i Promocji UR oraz Fundację Pan-
teon Narodowy. Szczególne wyrazy podzię-
kowania należą się dyrekcji i  pracownikom 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie za okazaną pomoc przy organi-
zacji ekspozycji. 

Izabella Majewska
Rzecznik prasowy 

Wpis do księgi pamiątkowej

Prezes Fundacji Paneton Narodowy Marek Wasiak odpowiada na pytania dziennikarzy
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Dzień Dawcy Szpiku 
– studenci w walce przeciw białaczce
Kraków, 18 stycznia 2012 r.

W  Polsce średnio co godzinę stawiana jest 
komuś tragiczna diagnoza: białaczka, czyli 
nowotwór krwi. Co druga osoba chora na 

białaczkę nie znajduje odpowiedniego dawcy 
wśród osób niespokrewnionych. W  celu 
poprawy tych niekorzystnych statystyk 

studenci Uniwersytetu Rolniczego w porozu-
mieniu z fundacją DKMS Polska oraz dzięki 
przychylności władz Uniwersytetu i kierow-
nictwa KA ARKA, zorganizowali akcję reje-
stracji potencjalnych dawców szpiku. 
Od godziny 10, kiedy to rozpoczęła się pro-
cedura rejestracji, w klubie stawiły się tłumy 
studentów w  celu złożenia swojej deklaracji 
ratowania ludzkiego życia poprzez dołącze-
nie do bazy potencjalnych dawców szpiku. 
W  ciągu tych kilku godzin udało się zare-
jestrować aż 245 osób, co daje 245 szans na 
życie dla osób chorych na białaczkę.
Podczas akcji zarejestrować mogła się każda 
zdrowa osoba w  wieku pomiędzy 18 a  55 
rokiem życia, o  wadze powyżej 50 kg i  nie 
mająca dużej nadwagi. Rejestracja polegała na 
pobraniu 4 ml krwi w celu określenia anty-
genów cech zgodności tkankowej. Każda 
spośród 245 zarejestrowanych osób zastała Rejestracja potencjalnych dawców szpiku

Pamiątkowe zdjęcie uczestników akcji
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Pierwszy w Krakowie 
i Uniwersytecie Rolniczym 
„Dzień Babć, Dziadków 
i Wnuków”
Kraków, 21 stycznia 2012 r.

Rok 2012 ogłoszono Rokiem Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych, 
podczas którego szczególną uwagę zwraca się 
na budowanie międzypokoleniowych więzi. 
Zorganizowanie na Uniwersytecie Rolni-
czym w  Krakowie, pierwszego w  naszym 
mieście Dnia Dziadków i Wnucząt dosko-
nale wpisało się w  tę ideę. Pomysł zrodził 
się w  kręgu organizatorów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jako kolejne wydarzenie, 
którego celem jest jeszcze większe związanie 
słuchaczy UTW z  naszą uczelnią i  po raz 
kolejny pokazanie, że rzeczywiście jesteśmy 
miejscem przyjaznym seniorom.
W sobotnie przedpołudnie, w auli Centrum 
Kongresowego UR zebrało się ok. 250 osób 
– babć, dziadków i  wnucząt – słuchaczy 
UTW i  pracowników naszej uczelni. Było 
kolorowo i  wesoło. Przybywających witały 

dźwięki popularnych dziecięcych prze-
bojów. Gości przywitał prof. Kazimierz 
Wiech w  stroju pasikonika. Przedstawił 
poetycko-muzyczny program przenoszący 
publiczność do barwnego, owadziego mia-
steczka. Kolorowe zdjęcia owadów prze-
platały wiersze i piosenki, do których słowa 
napisała Alicja Zięba, a jedna z nich, odśpie-
wana na znaną i niegdyś popularną melodię 
Besame mucho zaczynała się słowami Nie 
dręcz mnie, nie dręcz mnie mucho…
Dzieci żywo uczestniczyły w  happeningu, 
śpiewając i  naśladując owady. Odpowiadały 
też na pytania profesora, a pracownicy Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego, w  strojach 
biedronek wręczali im słodkie prezenty – 
nagrody za prawidłowe odpowiedzi.
Po owadach przyszła kolej na inne zwierzęta. 
Dr inż. Marcin Lis z  Wydziału Hodowli 
i  Biologii Zwierząt zorganizował pokaz świ-

Katarzyna Prusinowska i prof. Kazimierz Wiech w owadzich przebraniach

wpisana do bazy potencjalnych dawców 
szpiku fundacji DKMS Polska. Gdy okaże 
się, że posiada takie same cechy zgodności 
tkankowej, jak chory pacjent wtedy faktycz-
nie zostanie dawcą szpiku i  niezbędne będą 
dodatkowe badania lekarskie.

Istnieją dwie metody pobrania. W  około 
80 proc. przypadków w  Polsce i  na świe-
cie pobierane są komórki macierzyste z krwi 
obwodowej. Druga metoda polega na pobra-
niu szpiku z  talerza kości biodrowej przy 
znieczuleniu ogólnym. O  sposobie pobra-
nia decyduje lekarz dokonujący przeszczepu, 
a wszystkie koszty związane z przeszczepem 
pokrywa organizator, czyli fundacja DKMS.
Organizatorzy akcji widząc jak wiele osób 
przyszło, aby dołączyć do grona ludzi o wiel-
kich sercach deklarują, że nie jest to ostat-
nia taka akcja na Uniwersytecie Rolniczym 
i zapewniają o kontynuowaniu starań w kie-
runku powiększania bazy dawców szpiku.
Organizatorzy odpowiedzą na wszystkie pyta-
nia i wątpliwości związane z dołączeniem do 
bazy potencjalnych dawców szpiku. Wystar-
czy skontaktować się z  Fundacją DKMS 
(kontakt@dkms.pl lub telefonicznie 
22 331 01 47) albo z Lokalnym Organizatorem 
(Robert Łoś, robertpawel.los@gmail.com, 
782 695 872).

Tekst: Robert Łoś
Zdjęcia: Krzysztof Karpiński

Pobór próbki krwi
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Studenci działający w  Akademickim Kole 
PCK i Klubie Honorowych Dawców Krwi 
przy Uniwersytecie Rolniczym zorganizo-
wali w  KA ARKA kolejną akcję Honoro-
wego Krwiodawstwa pod nazwą Młoda Krew 
Ratuje Życie.  Akcja organizowana była we 
współpracy z Wojskowym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
Przez cały czas trwania akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Chęć oddania 
krwi wyraziło około 100 osób, niestety 
część została zdyskwalifikowana, zwy-
kle z  powodu niedostatecznej wagi ciała 
lub choroby. Ostatecznie po 450 ml krwi 
oddało 77 osób. Dzięki tak dużej ilości ludzi 
dobrej woli udało się zebrać aż 34,65 litra 
krwi pełnej.

nek morskich, na który zaprosił z  Katowic 
hodowców tych sympatycznych zwierząt, 
którzy zaprezentowali niezwykłe okazy 
małych gryzoni. Każdy mógł podejść i obej-
rzeć (a nawet kupić) świnkę, a zwieńczeniem 
pokazu był konkurs z nagrodami. W oczeki-
waniu na wyniki quizu, dzieci i  dziadkowie 
wysłuchali prelekcji dr Marka Gibińskiego 
z Wydziału Technologii Żywności, który opo-
wiedział słuchaczom o tajemnicach czekolady.
Po ogłoszeniu wyników z  balkonu „wysy-
pały się” setki balonów, a nasi dorośli i mali 

goście przenieśli się na korytarz, gdzie 
z  zapałem malowali fragmenty najdłuższej 
w Krakowie gąsienicy. Zwieńczeniem „mię-
dzypokoleniowego” spotkania był poczę-
stunek, na który złożyły się galaretki, słynna 
już uczelniana szarlotka i  gorąca czeko-
lada. Każdy z wychodzących otrzymał także 
dyplom uczestnictwa, a dzieci dodatkowo, 
na pamiątkę – małego pluszowego misia. 
Chyba wszyscy byli zadowoleni.

prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Deszcz balonów

Pokaz pierwszej pomocy, 
fot. Bogumiła Kamińska

Tak powstaje największa malowana gąsiennica…
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Podczas akcji poza pozyskiwaniem krwi oraz 
nowych honorowych krwiodawców hono-
rowych, należący do Koła wykwalifi kowani 
ratownicy, przygotowali pokaz ratownictwa 
medycznego i służyli zainteresowanym infor-
macjami na temat pierwszej pomocy.
Naszą akcję wsparło kilka kulturalnych i spor-
towych organizacji krakowskich (jak kina, 
teatry czy kluby fi tness). Każdy krwiodawca, 
który wypełnił kupon otrzymał bezpłatną 
wejściówkę do któregoś z  tych miejsc. Pod-
czas akcji krwiodawstwa odbywa się także 
zbiórka czekolad, które można podarować na 
rzecz dzieci z Domów Dziecka.
Akademickie Koło PCK i Klub Honorowych 
Dawców Krwi poza organizowaniem akcji 
krwiodawstwa zajmuje się szerzeniem wiedzy 
na temat pierwszej pomocy wśród studentów 
Uniwersytetu Rolniczego. Członkowie klubu 
odpowiedzą na wszystkie pytania, które prosimy 
kierować na e-mail pck.hdk.ur@gmail.com 
lub do przewodniczącego Klubu (Robert Łoś, 
robertpawel.los@gmail.com lub telefonicznie 
782 695 872).

Robert Łoś

Akcja Krwiodawstwa 
„Młoda Krew Ratuje Życie”
Kraków, 25-26 stycznia 2012 r.

Zbiórka czekolad, fot. Bogumiła Kamińska Fot. Bogumiła Kamińska

Akcja miała miejsce tradycyjnie w Klubie Arka, fot.Agnieszka Goćko
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Spotkanie Noworoczne z Seniorami 
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kraków, 9 lutego 2012 r.

W  tradycyjnym spotkaniu z  Seniorami 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, uczest-
niczyli zaproszeni goście w  osobach JM 
Rektora prof. dr hab. Janusza Żmiji, Prorek-
tora prof. dr hab. Włodzimierza Sady oraz 
Pani Dyrektor Biblioteki Głównej dr Bożeny 
Pietrzyk.

Coroczne spotkania organizowane z inicja-
tywy ZU ZNP mają charakter kameralny, 
a  ich celem jest integracja związkowców 
nie będących już czynnymi pracownikami 
naszej Uczelni. Przewodnicząca Związku dr 
hab. Barbara Ścigalska, prof. UR powitała 

Uczestnicy spotkania

Przemawia dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR – Prezes ZNP
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Wyniki Konkursu na okładkę 
Biuletynu Informacyjnego 
w 2012 r.
Serdecznie dziękujemy Państwu za zaintere-
sowanie konkursem i nadesłane zdjęcia.
Cieszymy się, że konkurs ciągle cieszy się 
dużym zainteresowaniem zarówno wśród stu-
dentów, pracowników, ale także absolwentów 
naszej Uczelni.
Jako, że otrzymujemy regularnie egzempla-
rze biuletynów z  innych uczelni z  całej Pol-
ski możemy śmiało stwierdzić, że okładka 
naszego biuletynu wyróżnia się na tle pozo-
stałych. Przede wszystkim jednak jej zaletą jest 
fakt, że w jej kształt angażujemy naszych sym-
patyków i możemy przy tej okazji przyczynić 
się prezentacji ich talentu fotografi cznego.

Wybór najlepszych

Konkurs ogłoszono pod koniec 2011 r. na 
stronie internetowej uczelni i  Biuletynu, 

w  wydaniu grudniowym naszego pisma. 
Informację o  nim wielokrotnie przesyłano 
do pracowników i studentów drogą mailową, 
a  także rozpropagowano na Wydziały spe-
cjalne plakaty. Informację o ogłoszonym kon-
kursie zamieszczaliśmy też wielokrotnie na 
ofi cjalnym fanpage’u UR (Facebook).
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 14 
lutego. Jury w  składzie: Barbara Widłak – 
pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięk-
nych (projektantka okładki Biuletynu UR), 
Szymon Sikorski – redaktor naczelny Biu-
letynu Informacyjnego Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie, 
dr  inż. Mariusz Dacko – opiekun Sekcji 
Fotografi cznej Obszarów Wiejskich, Monika 
Marszalik – Biuro Rektora. Do konkursu 
przystąpiło 28 osób, które zgłosiły łącznie 

wszystkich przybyłych na spotkanie, szcze-
gólnie dziękując za obecność władzom 
Uczelni. W swoim wystąpieniu nie omiesz-
kała podkreślić, że dzień 9 lutego był bardzo 
uroczysty dla Krakowa i  Polski w  związku 
z  pogrzebem wielkiej poetki i  Noblistki 
Wisławy Szymborskiej. Chcąc uczcić 
pamięć o  zmarłej podkreśliła wartość jej 
poezji dotyczącej przemijania oraz podcho-
dzenia do życia z dystansem. Na zakończe-
nie swojego wystąpienia życzyła wszystkim 
zebranym by zachowali w sobie dużo pogody 
ducha, dbali o zdrowie, a także by szczęście 
ich nie opuszczało w Nowym Roku. 

W  dalszej kolejności przemawiali rek-
tor Uczelni oraz prorektor, którzy pod-
kreślili najważniejsze problemy Uczelni 
oraz sytuację kadrową. Do zebranych kilka 
słów powiedział dr Piotr Kacorzyk prze-
wodniczący Socjalnej Komisji Związkowej 
z ramienia ZNP. Słuchacze z wielkim zado-
woleniem przyjęli wiadomość o dobrej kon-
dycji ZFŚS, a  także wyrażono wdzięczność 
dla JM Rektora oraz dla Komisji, za dba-
nie o  pracowników i  niesienie im pomocy. 
Zebrani wysłuchali również wykładu Strój 
krakowski, który wygłosiła dr hab. Bar-
bara Ścigalska, prof. UR. Natomiast prof. 
Kamiński w  swoim wystąpieniu podkre-
ślił, że wspomnienie o Wisławie Szymbor-
skiej było w  tym dniu jak najbardziej na 
miejscu i  sam przygotował wybrany wiersz 
Noblistki, którego wszyscy z  zainteresowa-
niem wysłuchali. Dyrektor Biblioteki Głów-
nej dr  Bożena Pietrzyk zaproponowała 
zorganizowanie wystawy tematycznej oraz 
wieczoru poezji Wisławy Szymborskiej, 
podkreślając inicjatywę w  tym przedsię-
wzięciu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w naszej Uczelni. 

Noworoczne spotkanie z  Seniorami prze-
biegło w  bardzo miłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Wiele osób zabierało głos, podkreślając 
rolę takich spotkań w życiu Uczelni.

dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Słowiński – okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 6 (80)
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123 zdjęcia. Fotografi e musiały spełniać jasno 
określone w  regulaminie konkursu wymogi 
techniczne. Były to motywy przedstawiające 
elementy przyrodnicze – mała forma przy-
rodnicza, jak i makrofotografi a. Niestety nie 
wszystkie spełniły wymóg wielkości – mini-
malny rozmiar fotografi i 1 Mb lub 15x21cm. 
Biorąc pod uwagę powyższe elementy, 
a  także oryginalność zdjęcia i  jego walory 
artystyczne, dzięki którym wpisywałby się 
w  motyw przewodni danego numeru BI – 
wybrano 6 okładek.

Nagrodzeni

Poniżej przedstawiamy zwycięzców:
 • Agata Owoc – okładka Biuletynu Infor-

macyjnego UR nr 1 (75),
 • Joanna Nalepka – okładka Biuletynu 

Informacyjnego UR nr 2 (76),
 • Agata Owoc – okładka Biuletynu Infor-

macyjnego UR nr 3 (77),
 • Paulina Czuryłowska – okładka Biule-

tynu Informacyjnego UR nr 4 (78),
 • Dorota Lipczyńska – okładka Biuletynu 

Informacyjnego UR nr 5 (79),
 • Krzysztof Słowiński – okładka Biule-

tynu Informacyjnego UR nr 6 (80).

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe 
oraz upominki ufundowane przez JM Rek-
tora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
prof. Janusza Żmiję. Jury podjęło decy-
zję, aby wybrane zdjęcia, które nie zostały 
nagrodzone zamieścić na specjalnej kolo-
rowej wkładce. Pozostałe zdjęcia zgod-
nie z  punktem 7. Regulaminu konkursu 
fotograficznego na zdjęcie na okładkę 
Biuletynu Informacyjnego UR, będą nie-
odpłatnie wykorzystywane w  publikacji 
kolejnych numerów Biuletynu. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy Zwycięzcom, a także 
wszystkim pozostałym Uczestnikom Kon-
kursu. Gratulujemy przede wszystkim zami-
łowania, talentu, odwagi by łączyć dzisiejszą 
zabieganą rzeczywistość ze swoimi pasjami 
i chęcią ich rozwijania.

mgr inż. Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji

Paulina Czuryłowska – okładka Biuletynu 
Informacyjnego UR nr 4 (78)

Joanna Nalepka – okładka Biuletynu 
Informacyjnego UR nr 2 (76)

Dorota Lipczyńska – okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 5 (79)

Agata Owoc – okładka Biuletynu Informacyjnego UR nr 3 (77)



Wybrane zdjęcia uczestników 
„Konkursu na okładkę Biuletynu Informacyjnego”

Fot. Marcin Lekstan

Fot. Włodzimierz PuchalskiFot. Joanna Banaś
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Fot. Paulina StrejczekFot. Michał Nowak

Fot. Edward KunickiFot. Agnieszka Stojecka
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Wspierając naszą Fundację wspierasz młodzież 
studiującą na naszej uczelni 

 

Przekaż 1 % Twojego podatku za 2011 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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Wszystko zaczęło się od przyjacielskiego 
spotkania… 
Tak początek współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, wspomina Jan Waga, 
który wraz z żoną Aliną są fundatorami stypendiów dla młodych naukowców

Prowadzicie Państwo dużą fi rmę w Warsza-
wie, skąd pomysł na ufundowanie stypen-
diów naukowych dla studentów i młodych 
pracowników naszego Uniwersytetu? To 
raczej modna fi lantropia czy też troska 
o rozwój polskiej nauki?

Modna filantropia kojarzy mi się z balami 
charytatywnymi i innymi podobnymi dzia-
łaniami nagłaśnianymi publicznie najczęś-
ciej poprzez media. Naszą motywacją była 
chęć pomocy młodym pracownikom nauki 
w  ich najbardziej kreatywnym i  rozwojo-
wym momencie życia, który jednak bar-
dzo często łączy się z  okresem trudnym 
materialnie. Uważaliśmy, że jeśli możemy 
pomóc włączyć się najbardziej perspek-
tywicznym młodym naukowcom w  nurt 
światowej nauki to jest to pomoc niezwykle 
pożyteczna z  ich punktu widzenia, pozycji 
naszej macierzystej uczelni, a  tym samym 
i polskiej nauki.

W  tym roku akademickim to już V edy-
cja stypendiów, co powoduje, że młodzi 
studenci i  pracownicy naukowi mogą nie 
pamiętać początków tej współpracy. Zatem 
jak się ona zaczęła?

Tak, to już V edycja. Wszystko zaczęło się 
od przyjacielskiego spotkania, jakie razem 
z  żoną mieliśmy z  JM Rektorem prof. dr 
hab. Januszem Żmiją. Rektor w trakcie tego 
spotkania mówił nam o  swoich zamiarach 
rozwoju macierzystej uczelni. Wiadomo, że 
o  wszystkim decydują ludzie i  możliwości 
realizacji, w tym środki pieniężne. O środki 
na inwestycje, zakup aparatury czy rozwój 

prac badawczych i  dydaktyki uczelnia sku-
tecznie zabiegała. Orzekliśmy z żoną, że jest 
taka luka, którą trudno wspierać środkami 
budżetowymi, chodzi o  rozwój młodych, 
najbardziej zdolnych pracowników nauki. 
Stąd wziął się pomysł ufundowania corocz-
nych stypendiów właśnie na ten cel.

W tym roku akademickim, w czasie wręcze-
nia stypendiów prorektor prof. Krystyna 
Koziec, stwierdziła, że dla środowiska uni-
wersyteckiego to nie jest stypendium, lecz 
nagroda przyznawana w uznaniu dorobku 
naukowego. Jak Wy, jako donatorzy, trak-
tujecie swoją inicjatywę?

Myślę, że nie ma tutaj sprzeczności. My 
świadomie powierzyliśmy proces weryfi kacji 

kandydatów do stypendium komisji uczel-
nianej określając jedynie główne kryterium 
tj. najbardziej perspektywiczne projekty 
pozwalające włączyć się w nurt światowego 
postępu naukowego. Oczywiście o  poten-
cjale może przekonywać dotychczasowy 
dorobek młodych naukowców i  w  tym 
zakresie jest to również nagroda za uzyskane 
już osiągnięcia.

Jak Państwo, z  perspektywy międzynaro-
dowych kontaktów i prowadzonej działal-
ności gospodarczej, postrzegacie poziom 
wiedzy i umiejętności polskich studentów 
i adeptów uczelni rolniczych?

Mam osobiste doświadczenie z wyjazdu na 
praktykę w 1972 r. na Uniwersytet Rolni-

Rektor prof. Janusz Żmija z państwem Aliną i Janem Wagami podczas uroczystości wręczenia 
stypendiów w 2011 r.
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czy w  Wegeningen w  Holandii. Wówczas 
mogłem przekonać się o  ogromnej dys-
proporcji w  poziomie nauczania, rozma-
chu prowadzonych prac badawczych, ich 
wysokiej użyteczności i  sprawnym syste-
mie wdrażania postępu do praktyki rol-
niczej. Po powrocie do Polski i  podjęciu 
pracy w  rolnictwie czułem się absolut-
nie niewykorzystany, a  zdobyta wiedza 
często w  zderzeniu z  praktyką przeszka-
dzała. Na szczęście, żyjemy i  rozwijamy 
się dzisiaj w  innych realiach. Dostęp do 
wiedzy w  zglobalizowanym świecie stał 
się łatwiejszy. Tak naprawdę poziom wie-
dzy i umiejętności dzisiejszych studentów 
i  adeptów studiów rolniczych najbar-
dziej zależy od ich osobistych motywacji 
rozwoju. Trudno mi mówić o  poziomie 
w  kategoriach ogólnych. Mogę powie-
dzieć, że spotykam wielu młodych ludzi, 
którzy są wspaniałymi fachowcami, którzy 
znakomicie sobie radzą, często w trudnych 
warunkach funkcjonowania. Spotykam 
również pasjonatów nauki, którzy przy 
konsekwencji i  wsparciu ich rozwoju, 
mogą stać się znakomitymi ambasadorami 
polskiej nauki. Uważam, że nie powinni-
śmy mieć w tym zakresie żadnych narodo-
wych kompleksów.

Czego w  Pana opinii, brakuje polskiej 
nauce rolniczej, by w  pełni wykorzystać 
potencjał studentów?

W  mojej opinii nie ma żadnych istotnych 
przeszkód, aby potencjał intelektualny stu-
dentów mógł być wykorzystywany z pożyt-
kiem dla nauk rolniczych i  leśnych. Jest 
jednak jeden warunek, który generalnie nie 
jest jeszcze powszechnie uznawany. Jest to 
budowanie relacji „pracownik nauki – stu-
dent” na zasadzie „mistrz i uczeń”. To otwiera 
ludzi na wiedzę, nie krępuje w  dociekaniu 
i dochodzeniu do niej, a  jednocześnie wza-
jemnie mobilizuje i  wzbogaca. Tego życzę 
mojemu Uniwersytetowi i wszystkim uczel-
niom w Polsce.

Opracowanie: Szymon Sikorski

Morze kultury, czyli 
podsumowanie działalności 
Centrum Kultury Studenckiej 
Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie
Czas jest nieubłagany, nie można go 
zatrzymać ani też cofnąć, możemy się więc 
cieszyć z  momentów, które przeminęły bez 
powrotnie, bądź mieć nadzieję, że podobne 
zdarzenie kiedyś w  przyszłości zagości 
w  naszym życiu. Nieubłaganie szybko, ale 
szampańsko pożegnaliśmy rok 2011, minął 
również kolejny – dla niektórych pierwszy 
– semestr zimowy. W takich momentach nie 
można się powstrzymać od podsumowań. 
W  każdy czwartek w  Arce odbywały się 
imprezy tematyczne, które przyciągały tłumy 
studentów lubiących dobrą zabawę. Tema-
tyka imprez zmieniała się jak w kalejdoskopie, 
począwszy od rock’n’roll’owej, poprzez laty-
noskie rytmy na Halloween, rodzime disco 
polo, czyli Wieś Party, rock’owe brzmienia, 
skończywszy na Weselu i  jego Poprawinach, 

które zorganizował Samorząd Studencki. Do 
naszych imprez dołączył w  tym semestrze 
DJ Dziekan, który świetnie zna studenckie 
potrzeby, co widać na zapełnionym parkiecie.
SHOW TIME karaoke ma już półtora roku, 
w  niezmienionej wersji imprezę prowadzą 
Agnieszka Ćwik wraz z DJ-em Q-NARO. 
Co tygodniowe spotkania wpisały się już na 
stałe w kalendarz studencki. Świetna zabawa, 
chwila relaksu, możliwość zaśpiewania ulu-
bionego utworu powoduje, że karaoke to 
dobry sposób na środowy wieczór w  gro-
nie przyjaciół. Po całym semestrze przy-
szedł czas na podsumowanie, w tym celu 18 
stycznia 2012 r. o godzinie 21.00 wystarto-
wał Wielki Finał SHOW TIME – Karaoke. 
W III edycji w jury zasiedli Adam Świderski 
– przedstawiciel Chóru Uniwersytetu Rol-

Koncert charytatywny, występuje Chór UR
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niczego, Edyta Mieszkowska – przedstawi-
cielka zespołu góralskiego SKALNI, Michał 
Porębski – przedstawiciel URSS oraz 
Joanna Kulpa – przewodnicząca Rady Pro-
gramowej CKS. W pierwszej części dwunastu 
fi nalistów zaprezentowało wybrane utwory. 
Poziom śpiewanych utworów był bardzo 
wysoki, uczestnicy jak na każdym fi nale pode-
szli bardzo poważnie do sprawy. Po pierw-
szej części jury wybrało się na krótką naradę, 
podczas której wyłoniono sześcioro uczest-
ników, którzy przeszli do kolejnego etapu. 
W drugiej części po przesłuchaniu uczestni-
ków jury orzekło, iż: III miejsce zajęła Aneta 
Dubaj, II miejsce Izabela Purgal, a I miejsce 
oraz Puchar SHOW TIME-Karaoke zdobyła 
Sandra Rusin, która jednogłośnie podbiła 
serca jury, jak i publiczności.
W  grudniu odbył się Świąteczny Koncert 
Charytatywny, którego celem było wspar-
cie Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Imprezę poprowadzili Elżbieta Hoły oraz 
Michał Tymich. W  koncercie, jako pierw-
szy wystąpił Chór Uniwersytetu Rolni-
czego, z  pięknymi świątecznymi utworami. 
Ich energia poraziła wszystkich, którzy przy-
byli na koncert, było to piękne i jakże wyjąt-
kowe doznanie dla duszy. Po takim plastrze 
miodu na serce przyszedł czas na licytacje 
prac dzieci z placówki środowiskowej miesz-
czącej się w  Nowej Hucie. Do puli dołoży-
liśmy środki fi nansowe, które uzyskaliśmy 
ze sprzedaży ciast upieczonych przez nasze 
kochane studentki. Tego wieczoru udało 
nam się uzbierać okrągły tysiąc złotych, który 
przekazaliśmy na opiekę paliatywną. Po licy-
tacji w świat góralskiej nuty wprowadził nas 
Studencki Zespół Góralski SKALNI, który 
również fantastycznie rozbawił publiczność. 
Sala ARKI była wypełniona po brzegi, a naj-
ważniejszy cel został osiągnięty: pomogliśmy 
dzieciom.
Na temat imprez w ARCE można wiele pisać, 
jednak dużą uwagę należy zwrócić na Klub 
Podróżnika, który przyciąga masowo studen-
tów na wspólne zwiedzanie Europy. 11 listo-
pada 2011 r., tuż przed północą zwartą grupą 
czekaliśmy na autokar, który zabrał nas do 
„Złotej Pragi”. Niezapomniany wyjazd, 

Studencki Zespół Góralski Skalni

Wyjazd z Klubem Podróżnika do Budapesztu

Spotkania Podróżnicze Meksyk
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Fot. Adrian Nowak

piękna – choć już chłodna o tej porze roku – 
stolica Czech oczarowała wszystkich, którzy 
byli po raz pierwszy, a dla osób które były już 
wcześniej, zwiedzanie Pragi to zawsze nieza-
pomniane przeżycie. Rozpoczęliśmy od Kate-
dry Świętych Wita, Wacława i  Wojciecha, 
gdzie okazało się, że nie byliśmy jedynymi 
obcokrajowcami. Kolejnym naszym celem 
była malownicza Złota Uliczka   na terenie 
praskiego zamku w  dzielnicy  Hradczany. 
Pojawiliśmy się również na Rynku Staro-
miejskim, gdzie między innymi przykuł nasz 
wzrok ruchomy zegar astronomiczny „Orloj”, 
oczywiście punktem rozgrzewającym serca 
był Most Karola. Główna atrakcja Pragi, czyli 
Plac Wacława tętniący życiem przyciągnął nas 
nawet po zmroku. Ten wyjazd dla wielu był 
niezapomniany.
Na kolejną wyprawę wybraliśmy się w zimowy 
wieczór. 9 grudnia o godz. 23.30 ponad pięć-
dziesiąt gotowych na przygodę studentów 
zajęło miejsca w autokarze i wyruszyło w nie-
zapomnianą wyprawę do Budapesztu. Po 
porannej toalecie i śniadaniu zwiedzanie roz-
poczęliśmy od Bazyliki Świętego Stefana. 
Następnie przejechaliśmy mostem Łańcu-
chowym na deptak Váci utca, gdzie mieli-
śmy czas wolny na obiad. Po południu tuż 
przed zapadnięciem zmroku pojechaliśmy 
na górę Gelerta, gdzie oczarował nas widok 
na oświetlony Budapeszt. Następnego dnia 

zobaczyliśmy Plac Bohaterów, Zamek Vaj-
dahunyad i ostatni raz Váci utca. Szczęśliwi, 
w  godzinach popołudniowych, ruszyliśmy 
w kierunku Polski. 
Skoro była już mowa o  Klubie Podróżnika, 
to czas wspomnieć w  telegrafi cznym skró-
cie o Spotkaniach Podróżniczych. Na koniec 
października zaplanowaliśmy zwiedzanie 
Meksyku. Kolebka kilku przedkolumbij-
skich cywilizacji – Olmeków, Zapoteków, 
Majów, Tolteków i chyba najbardziej znanych 
– Azteków, nieodłącznie kojarzona z tortillą, 
papryką chilli oraz mariachi. Po tym jak bar-
dzo malowniczym przyrodniczo i kulturowo 
miejscu oprowadziła nas Alicja Głuszek. 
W  grudniu uraczył nas wesołymi opowieś-
ciami o Peru i Boliwii podróżnik Artur Sie-
prawski, a w styczniu wybraliśmy się do Chin 
z Agatą Tymczyszyn, która oprowadziła nas 
po tym mistycznym kraju cesarzy. 
W pogoni szarej codzienności, szukamy swo-
jego miejsca, sposobu na życie, przyjaźni, 
wyższych doznań kulturalnych. Z taką właś-
nie myślą tworzymy program w  Arce. Czas 
nie czeka na nikogo, musimy razem budować 
ten świat. 

Tekst: inż. Joanna Kulpa 
Przewodnicząca Rady Programowej 

Centrum Kultury Studenckiej 
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła  

Spotkania podróżnicze – Chiny
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VII Akademicki Koncert Kolęd
Kraków, 15 stycznia 2012 r.

W  chłodny, niedzielny wieczór w  Audito-
rium Maximum UJ odbył się kolejny Akade-
micki Koncert Kolęd.  Podczas wspólnego 
kolędowania, nie zabrakło także Chóru 
Uniwersytetu Rolniczego. W  tegorocznej 
edycji koncertu poza nami zaprezentowały 
się: Chór mieszany „Con Fuoco” AGH, 
Akademicki Chór PK „Cantata”, trzy Chóry 
Akademickie UJ: męski - „Krakowski Chór 
Akademicki UJ”, „Akademicki Chór Żeński” 
oraz połączone oba chóry pod nazwą „Came-
rata Iagellonica”, Chór Mieszany „Educatus” 
UP oraz Orkiestra Reprezentacyjna AGH. 
Jak co roku, tak i  podczas tegorocznego 
koncertu widownia dopisała. Sala pękała 
w szwach. Wypełniona była po brzegi miesz-
kańcami Krakowa, studentami oraz pracow-
nikami uczelni. Nie ma się czemu dziwić, 
w końcu każdy zespół prześcigał się w doborze 
reprezentowanego repertuaru i oryginalności 
wykonania. Poza przepięknymi polskimi 
kolędami i pastorałkami takimi jak Pójdźmy 

wszyscy do stajenki czy Jam jest dudka, zgro-
madzeni słuchacze mogli wysłuchać także 
takie przeboje jak Jingle-Bell Rock czy White 
Christmas. Tuż po koncercie zaczęliśmy się 
zastanawiać jaka muzyka powinna dominować 
w  przyszłorocznym koncercie: stare kolędy 
i pastorałki czy może też te nowoczesne typu 
White Christmas, ale  odpowiedź na to pytanie 

zostawiamy wam – słuchaczom. Wszystkie 
kolędy i pastorałki wykonywane przez Chóru 
Uniwersytetu Rolniczego podczas tego 
koncertu  można znaleźć na naszym kanale na 
YouTube. Serdecznie zapraszamy.

Tekst: Jakub Jaźwiński
Zdjęcia: Tomasz Łuczecki 

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej AGH

Chór Uniwersytetu Rolniczego
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Uroczyste wręczenie stypendiów 
wyróżniającym się studentom w roku 
akademickim 2011/2012
Kraków, 25 stycznia 2012 r. 

W  Sali Senackiej Uniwersytetu Rolni-
czego w  Krakowie JM Rektor prof. dr 
hab. Janusz Żmija wraz z  Prorektorem ds. 
Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. 
Włodzimierzem Sady oraz Przewodniczącą 

Rektorskiej Komisji ds. Funduszu Stypen-
dialnego dr  hab. Barbarą Ścigalską prof. 
UR i  przedstawicielem Zarządu Fundacji 
UR prof. dr hab. Karolem Nogą, wręczyli 
wyróżniającym się w  nauce studentom 

dyplomy i stypendia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, stypendia z  Własnego 
Funduszu Stypendialnego, a także stypendia 
Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. Uroczy-
stość odbyła się przy współudziale dziekanów.
Stypendiami Ministra (1300 zł miesięcznie) 
uhonorowanych zostało 3 studentów, stypen-
diami z Własnego Funduszu Stypendialnego 
(jednorazowo 900 zł) 71 studentów i 5 dok-
torantów, a  stypendiami Fundacji Uniwer-
sytetu Rolniczego (miesięcznie 200  zł) 
6  studentów. Osoby te uzyskały za dotych-
czasowy okres studiów średnią ocen nie niż-
szą niż 4,5, posiadają szczególne osiągnięcia 
naukowe i  wzorowo wypełniają obowiązki 
studenta lub doktoranta.
JM Rektor pogratulował studentom wspa-
niałych wyników i  życzył dalszych dobrych 
osiągnięć w nauce i pracy naukowej.

Marian Skoczeń

Stypendyści Rektor wręcza dyplomy nagrodzonym studentom

Powitanie stypendystów przez władze uczelni
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 30 listopada 2011 r. do 8 lutego 2012 r.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo -Warzywny

 Listopad 2011 r.
Ocena czystości mikrobiologicznej handlowych, 

niepasteryzowanych soków owocowych 

i warzywnych

Tekst dr Małgorzaty Makarewicz, dr Iwony 
Drożdż, dr inż. Aleksander Poreda, prof. dr 
hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego (Uniwersy-
tet Rolniczy w Krakowie). 
Soki i napoje są ważnym elementem diety 
człowieka. Z  punktu widzenia żywie-
niowego stanowią bardzo wartościową 
i  popularną formę dostarczania nie-
zbędnych składników odżywczych. Polski 
konsument najczęściej sięga po soki mar-
chwiowe, jabłkowe i  poma rańczowe, dla-
tego powinny one charakteryzować się 
jakością na najwyższym poziomie, przy 
czym niezwykle ważny jest monitoring 
mikrobiologiczny.

Sad Nowoczesny Listopad 2011 r.
Przechowywanie gruszek

Tekst dr inż. Jana Błaszczyka z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. 
Przechowywanie gruszek jest bardziej 
skomplikowane niż przechowywanie 
jabłek. Aby umożliwić prawidłowe dojrze-
wanie tych owoców, trzeba zapewnić im 
specyfi czne warunki w  czasie przechowy-
wania. Ważny jest dobór optymalnej tem-
peratury i  wzajemnej proporcji dwutlenku 
węgla do tlenu z uwzględnieniem długości 
przechowywania, co zagwarantuje harmo-
nijne dojrzewanie gruszek po przechowy-
waniu, pozwalające uzyskać wysokie walory 
smakowe oraz odpowiednią konsystencję 
miąższu.

Sad Nowoczesny Listopad 2011 r.
Czy na gruszkach można zarobić

Pod takim tytułem odbywała się konferen-
cja towarzysząca 1 Krajowemu Świętu Gru-
szy zorganizowanemu w  Podkarpackim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w  Bogu-
chwale koło Rzeszowa. Gruszki większości 
odmian jesiennych i zimowych, aby dobrze 
smakowały, mu szą być poddane kilkutygo-
dniowemu okresowi chłodu, wtedy zysku ją 
optymalne parametry smakowe, jak infor-
mował dr Jan Błaszczyk z Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

 Listopad 2011 r.
Forum Technologii Browarniczych w Cieszynie

Branża piwowarska spotkała się jesienią 
w Cieszynie – 5-7 października na nowej pro-
fesjonalnej imprezie browarniczej: Forum 
Technologii Browarniczych. Organizatorem 
spotkania była Agencja Promocji Biznesu, 
wydawca kwartalnika AGROindustry. FTB 
adresowane było do kadry technicznej i zarzą-
dzającej browarów, do fi rm współpracujących 
z branżą oraz do pracowników nauki. Patro-
nat naukowy sprawowały trzy ośrodki: Poli-
technika Łódzka, Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie i Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu.

Gospodarka Wodna Grudzień 2011 r.
Gospodarowanie zasobami wodnymi 

w rolnictwie

W  ramach polskiej prezydencji Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy w  Falen-
tach i  SGGW zorganizowali miedzynaro-
dową konferencję Gospodarowanie zasobami 

wodnymi w  rolnictwie. Prof. Krzysztof 
Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie mówił na temat roli urządzeń meliora-
cji szczegółowych w rolnictwie i środowisku 
przyrodniczym.

Przemysł Spożywczy 01.12.2011 r.
Konferencja Wellness – nowe kierunki 

w odżywianiu

Tekst prof. dr hab. B.  Achremowicza (Uni-
wersytet Rzeszowski) i dr hab. inż. A. Siuty 
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
Współczesne choroby cywilizacyjne (chro-
niczne, niezakaźne) sta nowią poważne zagro-
żenie dla zdrowia ludzi na świecie, w  tym 
również znacznej części polskiego społeczeń-
stwa (ponad 70% po pulacji) i dotyczą chorób 
układu krążenia, miażdżycy, nadciśnienia tęt-
niczego, hipercholesterolemii oraz różnego 
rodzaju nowotwo rów. Główną przyczyną 
nadmiernej umieralności w Polsce są cho roby 
układu krążenia.

E! Stilo 01.12.2011 r.
Dieta eliminacyjna

Nietolerancja pokarmowa jest współcześ-
nie bardzo powszechna. Jej objawy mogą 
być różne od zwykłych bóli migrenowych po 
zaburzenia koncentracji. Zamiast stosować 
leczenie farmakologiczne lepiej ze swojej diety 
wyeliminować szkodzące nam produkty.
Tekst mgr Magdaleny Machlarz – konsul-
tanta naukowego firmy Cambridge Diag-
nostics. Wiedzę i  doświadczenie zdobywała 
w trakcie studiów biologicznych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz studiów biotechnolo-
gicznych na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie.
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Top Agrar Polska 01.12.2011 r.
Kiszonka z kukurydzy niezbędna dla krów

Wypowiedź prof, dr hab. Jana Pysia z  Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.
Kiszonki różnią się znacznie pod względem 
jakości. W mojej pracy badawczej spotykam 
się z bardzo zróżnicowaną jakością kiszonek. 
Dlatego przy ukła daniu dawek pokarmo-
wych z  ich udziałem, nie wy starczy posługi-
wać się jedynie wartościami tabela rycznymi.

Gazeta Sołecka 01.12.2011 r.
Ale wieś…

Rola mediów w  kreowaniu zmian na pol-
skiej wsi była tematem konferencji naukowej 
Ale wieś… zorganizowanej przez telewizję 
rolniczą TVR i  Agencję Rynku Rolnego. 
O  zrównoważonym rolnictwie będącym 
w centrum zainteresowa nia współczesnych 
mediów opowie działa Elvira Th iessen, ana-

lityk z  amerykańskiej organizacji Sustain-
-Ability. Informacjami o tym, w jaki sposób 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygo-
towuje swoich studentów do informowa-
nia o pro blemach wsi i rolnictwa, podzielił 
się prof. Józef Kania, prodziekan ds. kie-
runków: Rolnictwo i Ochrona Środowiska 
tej uczelni.

Agro Industry 01.12.2011 r.
Browarnicy spotkali się w Cieszynie

Całkiem inaczej smakuje Brackie. Tym bar-
dziej, jeśli można jednocześnie zwiedzić stary 
browar. Tym bardziej, gdy wszystko dzieje 
się nocą. Browarnicy z  całej Polski zjechali 
się do Cieszyna, aby porozmawiać o  tren-
dach rynkowych, technologiach produkcji 
i in. Wsparcia merytorycznego udzielił m.in. 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie.

Warzywa 01.12.2011 r.
Chore główki „pekinki”

Tekst dr Jacka Nawrockiego z  Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Do najważniejszych chorób, stanowiących 
stałe zagrożenie dla jakości prze chowywanej 
kapusty pekińskiej, zalicza się bakteriozy – 
mokrą zgniliznę bakteryjną, czarną zgniliznę 
kapustnych oraz choroby grzybowe – szarą 
pleśń i  czerń krzyżowych. Powodujące je 
agrofagi mogą rozwijać się na kapuście także 
po zbiorze, co skutkuje nasileniem pojawienia 
się objawów chorobo wych w okresie później-
szym.

Przemysł Chemiczny 01.12.2011 r.
Obieg pierwiastków w przyrodzie

22 września odbyła się IX Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna doty-
cząca obiegu pierwiastków w  przyrodzie. 

Fot. Włodzimierz Puchalski
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Konferencję zorga nizował Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badaw-
czy (IOŚ-PIB) przy udziale Ministerstwa 
Obrony Narodowej i  Uniwersytetu Trent 
z  Kanady. Oddziaływanie syntetycznych 
pyretroidów na organizm ryb było tematem 
badań, któ rych wyniki przedstawiły w swych 
referatach doc. dr hab. Hanna Lutnicka i mgr 
Agnieszka Ludwikowska (Uniwersytet Rol-
niczy w  Krakowie). Syntetyczne pyretroidy 
to klasa insektycydów wprowadzonych pod 
koniec lat 70. XX w.

Jedynka Polskie Radio 05.12.2011 r.
Meandry Polskiej Melioracji

Leżymy w  chwiejnej równowadze bilansu 
wodnego. Co należy robić robić, aby nega-
tywne skutki powodzi i suszy były mniejsze? 
Goście Wieczoru odkrywców: prof. Krzysz-
tof Ostrowski z  Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, inżynier Andrzej Badowski i dr 
Leonard Szczygielski opowiadają historię 
powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Wodnych i  Melioracyjnych, a  także 
wyjaśniają, czym tak naprawdę jest meliora-
cja, którą większość z nas kojarzy z odwadnia-
niem.

Polska Gazeta Krakowska / Nowosądecka

 06.12.2011 r.
Polska Gazeta Krakowska 16.12.2011 r.
Dutka chce doradzać

Były poseł Polskiego Stronni ctwa Ludowego 
Bronisław Dutka jest jednym z siedmiu kan-
dydatów na szefa Małopol skiego Ośrodka 
Doradztwa Rol niczego w  Karniowicach. 
Zanim na cztery kadencje został po słem, 
pracował w  ośrodku do radztwa w  Lima-
nowej. Pomocne może też okazać się jego 
wy kształcenie, czyli dyplom z eko nomii rol-
nictwa krakowskiej Akademii Rolniczej.

Dziennik Polski 06.12.2011 r.
Odznaczenia i nominacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski wręczył odzna czenia pań-
stwowe rektorom uczelni wyższych oraz 
akty nominacyjne nauczycielom akademi-
ckim. Wśród odzna czonych znaleźli się prof. 

An toni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krako wie, prof. Janusz Żmija, 
rek tor Uniwersytetu Rolniczego w  Krako-
wie. Nominacje pro fesorskie otrzymali m.in.: 
Jó zef Bieniek, Agnieszka Płażek (UR), Paweł 
Gryboś (AGH), Jacek Gyurkovich, Zdzi-
sława Tołłoczko (PK), Sylwester Świątkiewicz 
(Pań stwowy Instytut Badawczy).

Gazeta Malborska 14.12.2011 r.
Zbieraj zakrętki i pomagaj najmłodszym

Szkoła Podstawowa nr  5 zbiera zakrętki, 
by w  ten sposób pomóc dzieciom. Redak-
cja „Gazety Malborskiej” dołącza się do tej 
akcji. Akcja zbierania plastikowych zakrętek 
jest prowadzona od 2008  r. Jest to sponta-
niczna akcja organizowana przez Uczelnianą 
Radę Samorzą du Studentów Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie, prowa dzona przez studentów 
i wolontariuszy z całej Polski. Pieniądze prze-
znaczane są na zakup wózków inwalidzkich 
dla niepełnospraw nych dzieci oraz programy 
edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Forum Samorządowe 15.12.2011 r.
Nowi ludzie, nowe stanowiska

Stanisław Nowak wiceburmistrzem Włosz-
czowy. Urodził się 29 marca 1957  r. we 
Włoszczowie. Jest absolwentem Wydziału 
Ogrodniczego Akademii Rol niczej w  Kra-
kowie. W 1984 r. roz począł pracę w Zespole 
Placówek Oświatowych nr  2 jako nauczy-
ciel. W 1987 r. podjął pracę w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stefana Czar-
nieckiego we Włoszczo wie, pełniąc funkcję 
zastępcy dyrektora do momentu powołania 
na stanowisko wiceburmistrza Włoszczowy.

Dziennik Polski 16.12.2011 r.
Prof. Szulc uho norowany

Echo Miasta Kraków 19.12.2011 r.
Tadeusz Szulc doktorem honoris causa UR

Wczoraj na Uni wersytecie Rolniczym w Kra-
kowie odbyła się uroczystość nadania tytułu 
doktora hono ris causa prof. Tadeuszowi 
Szulcowi z  Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocła wiu. Prof. Szulc jest specjali stą 
w zakresie hodowli bydła i produkcji mleka.

Dziennik Polski

Żywa szopka 17.12.2011 r.
Skaldowie w szopce 22.12.2011 r.
Gazeta Wyborcza 23.12.2011 r.
Jak co roku – żywa szopka

Polska Gazeta Krakowska 27.12.2011 r.
Żywa szopka z wielbłądami atrakcją u ojców 

franciszkanów

W tegorocznej ży wej szopce przy ul. Francisz-
kańskiej w  Krakowie zaśpiewa ją Skaldo-
wie i  po raz pierwszy pojawią się wielbłądy. 
Co roku owce, kozy, lamy i osiołki, które jak 
zawsze przy jadą z  miejskiego ogrodu zoo-
logicznego i  z  krakowskiego Uniwersytetu 
Rolniczego. W  tym  roku dodatkową atrak-
cją będą wielblądy. Zostaną przywiezione aż 
z Opolszczy zny.

Dziennik Polski 17.12.2011 r.
Krakowscy uczeni otrzymali nagrody

Nagrody od ministra 20.12.2011 r.
Nagrody Ministra za całokształt dorobku 
otrzy mało 10 nauczycieli akademi ckich, 
a wśród nich prof. Ma ria Dzielska z UJ i prof. 
Rudolf Michałek z Uniwersytetu Rol niczego 
w Krakowie. Nagrodę zespołową za osiągnię-
cia dy daktyczne otrzymali dr Jaro sław Bajer 
i dr hab. Krzysztof Knapik, a nagrodę zespo-
łową za osiągnięcia naukowe dr Krzysztof 
Tomczyk i prof. Edward Layer z PK.

Dziennik Polski. Pejzaż Rodzinny 17.12.2011 r.
Dobry klimat dla siwych włosów

Mamy w  Krakowie 24 warte zapamięta-
nia adresy. To pier wsi laureaci nie mającego 
pre cedensu w kraju konkursu Miejsca Przy-
jazne Seniorom. 15 grudnia podczas uro-
czystej gali w studiu Radia Kraków zo stały 
wręczone efektowne cer tyfikaty. Wśród 
wyróżnionych certyfi katem jest m.in. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku przy Uniwer-
sytecie Rolniczym, Muzeum Narodowe 
w  Krako wie, Muzeum Sztuki Współczes-
nej w Krakowie, Kawiarnia „Cafe Caroline”, 
Kino Agrafk a, Kino pod Baranami, Klub 
Seniora przy KZERiON, Klub Wersalik 
Ośrodka Kultu ry – Kraków – Nowa Huta, 
Księgarnia WAM, La Loba Fitness, Między-
narodowe Centrum Kultury i in.
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Polska Gazeta Krakowska 17.12.2011 r.
Idą święta. Czas na zakupy

Przed nami świąteczne zakupy. Aby spraw-
dzić, ile będzie koszto wać nas zakup choinki 
i karpia, odwiedziliśmy krakowskie mar kety, 
hipermarkety i  place tar gowe. Naukowcy 
z  Uniwersytetu Rolniczego ra dzą, aby 
przed zakupem dokładnie przyjrzeć kar-
piowi i nawet go powąchać. Jeżeli ma mulisty 
za pach, nie jest jędrny w dotyku, ma mętne 
oczy lub zapadnięty brzuch, może oznaczać 
to, że ryba ostatnio chorowała i  nie bę dzie 
zbyt smaczna.

Dziennik Polski 19.12.2011 r. 
Coraz mniej studentów

Rektorzy podkreślają, że miasto niewiele robi, 
by pomóc im w przyciągnięciu młodych ludzi. 
Kiedyś podpisaliśmy na wet umowę o  współ-
pracy, ale stanęło to w  miejscu, mówi prof. 

Janusz Żmija, rektor Uni wersytetu Rolniczego. 
Władze miasta zapewniają, że są w przygoto-
waniu strategii. Chcemy postawić na kampa nię, 
która przyciągnie do nas stu dentów – zapowiada 
Filip Szatanik z krakowskiego magistratu.

Tygodnik Rolniczy 20.12.2011 r.
Chrapka na energię

Weź pod lupę krowy w okresie okołoporo-
dowym, zyskasz zdrowie cielaka i  więcej 
mleka w  laktacji – to najważniejszy wnio-
sek kon ferencji o  zależnościach między 
przyszłością cie ląt a okresem przejściowym. 
W  sytuacji, gdy w  żwaczu brakuje składni-
ków strukturalnych, powstają specyfi czne 
kwasy tłusz czowe, które po przedostaniu 
się wraz z  krwią do gruczołu mlekowe go 
hamują w nim syntezę tłuszczu – tłumaczył 
prof. Z.  Kowalski z  Uniwer sytetu Rolni-
czego w Krakowie.

TEMI – Galicyjski Tygodnik Informacyjny

 21.12.2011 r.
Wokół ryby

Sprzedaż żywych ryb to bar barzyństwo – twier-
dzi prof. Tomasz Mikołajczyk z Katedry Ichtio-
biologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. Gehen na karpi trwa wiele dni. Naj-
pierw są odławiane, sortowane, transportowane 
do sklepów, gdzie trzyma się je w  niedostatecz-
nie napowietrzonych zbiornikach. Przeży wają 
ogromny stres, szok temperaturowy, a jeszcze nie-
rzadko są męczone przez dzie ci w domach.

Polska Gazeta Krakowska 23.12.2011 r.
Skąd się biorą nasze choinki

Nasze domy na Święta Bożego Narodze-
nia ozdabiają głównie zagraniczne ga tunki. 
Świerk srebrny to gatunek północnoamerykań-
ski, jodła kaukaska pochodzi z Azji. Hodowcy 
sprowadzają nasiona – opowiada Janusz 

Fot. Gabriel Wojcieszek
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Szewczyk z  Katedry Bo taniki i  Leśnictwa 
Uniwersytetu Rolni czego. Są one wysadzane 
w szkółkach. Powstałe z nich sadzonki jeszcze 
przez kilka lat rosną na plantacjach.

Dziennik Polski 23.12.2011 r.
Jak w Ziemi Świętej

Ogrody biblijne są na całym świecie. Pierw-
sze dwie kolekcje roślin biblijnych w  Polsce 
powstały jedenaście lat temu. Niemal równo-
legle na Wydziale Ogrodniczym ówczesnej 
Akademii Rolniczej w Krako wie i w krakow-
skim Ogrodzie Botanicz nym. Ze względu na 
szczupłość miejsca uprawia się tam ok. stu 
roślin znanych z Biblii.

Polska Gazeta Krakowska 23.12.2011 r.
Profesor Jan Rapacz nie był TW „Żurkiem”

Jan Rapacz to immunogenetyk, absolwent 
dawnego Wy działu Rolnego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W  1991  r. otrzy mał 
zaszczytny tytuł doktora honoris causa 
Akademii Rolni czej w  Krakowie (obecnie 
Uni wersytet Rolniczy). Na stałe mieszka 
w  Stanach Zjednoczo nych, gdzie prowadzi 
unikalne w  skali światowej badania, które 
pozwoliły na opracowa nie nowoczesnych 
leków antycholesterolowych. Na ogłoszenie 
wyroku przyleciał do Krakowa z USA.

Dziennik Polski 27.12.2011 r.
Kraków kusi naukowców

W  porównaniu z  Europą Za chodnią wciąż 
mamy dużo do nadrobienia, ale Małopolska 
posiada ogromny poten cjał i  chcemy to wyko-
rzystać – mówi prof. Kazimierz Strzał ka 
z Wydziału Biochemii, Bio fi zyki i Biotechno-
logii UJ, dy rektor Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii, które jest wspólną inicjatywą 
Uniwersy tetu Jagiellońskiego i Uniwer sytetu 
Rolniczego w Krakowie.

Polska Gazeta Krakowska

Stadion Hutnika zmieni się w nowoczesny obiekt

 27.12.2011 r.
Zainwestują kasę w stadion Hutnika

 28.12.2011 r.
Gmina Kraków i  Anglicy razem wykonają 
modernizację. Wyspiarze chcą mieć najlep-

sze boisko w Europie. Kraków daje zdecydo-
wany od pór brytyjskiemu brukowcowi „Th e 
Sun”, który miesiąc temu napisał, że piłkarska 
reprezen tacja Anglii będzie trenować na Euro 
2012 w „ruinie”. Prace mają ruszyć w stycz-
niu. Angielska federacja do zmoder nizowania 
boiska zatrudniła jedną z najlepszych świato-
wych fi rm. W doborze trawy będą je j dora-
dzać specjaliści z krakow skiego Uniwersytetu 
Rolniczego.

Dziennik Polski 27.12.2011 r.
Magister nie wystarcza

Na Uniwersytecie Rolni czym są obecnie 
do wyboru 34 kierunki studiów podyplo-
mowych. Małopolskie Cen trum Monitoringu 
i  Atestacji Żywności UR przygotowało pro-
jekt, którego celem jest utworzenie nowych 
studiów podyplomowych pt. Analiza instru-
mentalna w ocenie ja kości żywności. Ich głów-
nym założeniem jest przekazanie słuchaczom 
teoretycznych podstaw nauk o  żywności, 
za nieczyszczeniach i  zafałszowaniach oraz 
praktycznych umie jętności analizy żywności.

Super Nowości 30.12.2011 r.
Nie niszczmy skansenu

W  kolbuszowskim magistra cie trwają 
prace nad zmianą zagospodarowania prze-
strzennego. Eksper tyzy, jakie zleciło Muzeum 
Kultury Ludowej, wskazują jednoznacznie, 
że uchwale nie zagospodarowania w  ta kim 
kształcie, jaki chce gmi na, będzie rozwią-
zaniem złym, niekorzystnym i  sprzecznym 
z  interesem społecznym. Muzeum zleciło 
dwie nie zależne ekspertyzy dotyczą ce planu 
zagospodarowania tego terenu i skutków, jakie 
może przynieść. Mogę się tu powołać na auto-
rytet dwóch uczelni z  Krakowa: Politechniki 
i Uniwersytetu Rolniczego – zaznacza dy rektor 
muzeum. Obydwie jednoznacznie wskazują, że 
uchwalenie planu w takim kształcie, jaki chce 
gmina, będzie rozwiązaniem złym, niekorzyst-
nym i sprzecznym z interesem społecznym.

Warzywa 01.01.2012 r.
Plantacja nad Tanwią

Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 
168 ha. Uprawia się na niej je dynie borówkę, 

a  plantacja jest wyłącznie produkcyjna. 
Jej  właściciel na pyta nie: co należy zrobić, 
aby osiągnąć sukces w  uprawie tego wyma-
gającego ga tunku, odpowiada: trzeba m.in. 
z  pasją podchodzić do produkcji. „Planta-
cja nad Tanwią” Sp. z  o.  o. spe cjalizująca się 
w uprawie deserowych i przemysłowych owo-
ców borówki wy sokiej, powstała 19 grudnia 
2002 r. Sam pomysł zakiełkował w mojej gło-
wie du żo wcześniej, jeszcze przed podjęciem 
studiów ogrodniczych na krakowskiej Akade-
mii Rolniczej (aktualnie Uniwersy tet Rolni-
czy) z początkiem lat 90.

Gazeta Przemysłu Drzewnego 01.01.2012 r.
Od kłody i gałęzi do zapakowanych polan

Maszyny Poscha do wytwa rzania drewna opa-
łowego pozwalają wykorzystać małowartoś-
ciowy surowiec na tanie paliwo. Jan Kłoda 
jest związany ze sprzedażą maszyn głównie do 
łupania drewna opałowego od 20 lat. Od cza-
sów studiów na Wy dziale Mechanizacji Rolni-
ctwa Akademii Rolniczej w Krakowie utrzymuję 
kontakty z niektórymi profesorami, którzy pro-
wadzą te raz zajęcia na Wydziale Leśnym. Dwa 
razy odbyły się już prezen tacje dla 90 studentów 
Wydziału Leśnego. Wszystkie maszyny Poscha 
były wystawione na placu naszej fi rmy i przez 
wiele godzin odbywały się pokazy ich pracy. Stu-
denci mogli sami na nich po pracować i dokład-
nie poznać ich budowę, działanie oraz walory 
eksploatacyjne, mówi Jan Kłoda.

Farmer 01.01.2012 r.
Sprawdź wagę na wozie paszowym

Niesprawna waga w  wozie paszowym jest 
często przyczyną złego żywienia, pomimo 
dobrze ułożonej dawki pokarmowej. Jakby się 
mogło wydawać – temat banalny, oczywisty.
Prof. Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rol-
niczego w  Krakowie zawsze na spotkaniach 
z  rolnikami zwraca uwagę na to, żeby nie 
„przedobrzyć” z żywieniem i wyrzekać się jak 
ognia dosypywania za dużo dodatków.

Nowe życie Gospodarcze 01.01.2012 r.
Las w dwudziestu pięciu przekrojach

Pod koniec ubiegłego roku w Lasach Państwo-
wych powstało sześć nowych leśnych komplek-
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sów promocyjnych. Dziś mamy już 25 takich 
obszarów, przy czym powiększone zostały dwa 
wcześniej już działające. Na obszarze zarządza-
nym przez RDLP Kraków – planowane jest 
włączenie Nadleśnictwa Nawojowa do LKP 
„Lasy Beskidu Sądeckiego” (do tej pory kom-
pleks ten obejmował Nadleśnictwo Piwniczna 
oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy, 
podlegający Uniwersytetowi Rolniczemu 
w  Krakowie). Łączna powierzchnia kom-
pleksu wzrosła tym samym do 32 tys. ha.

Warzywa 01.01.2012 r.
Ukryte w nasionach kapustnych

Tekst dr Jacka Nawrockiego z  Uniwersy-
tetu Rolniczego w  Krakowie. Na nasionach 
warzyw kapustnych mogą bytować groźne 
patogeny – bakterie i  grzyby, dlatego warto 
zwracać szczególną uwagę na źródło pocho-
dzenia nasion. Oprócz odpowiedniej zdolno-
ści kiełkowania, nasiona powin ny cechować 
się brakiem obecności pa togenów, atakują-
cych rośliny w trakcie produkcji rozsady, jak 
i w trakcie dal szej uprawy.

Drogownictwo 01.01.2012 r.
Wytrzymałość na ścinanie mieszaniny 

popiołowo-żużlowej oraz opór tarcia na styku 

mieszanina – geosyntetyk

Tekst dr Andrzeja Gruchota z Uniwersytetu 
Rolniczego w  Krakowie oraz Tomasza Świ-
gosta. Technologia budowy dróg jest w miarę 
upływu lat coraz bardziej doskonalona. Dąży 
się do zwiększe nia nośności i  żywotności 
nawierzch ni drogowej, przy równoczesnym 
obniżeniu kosztów i czasu realizacji. Już w cza-
sach Imperium Rzym skiego w podłożach dróg 
stosowa no, jako wzmocnienie, wiązki faszyny, 
gałęzie, sitowie, słomę i  trzcinę. Dziś zastą-
piono te materiały innymi, nie ulegającymi 
biodegradacji w gruncie geosyntetykami. Sto-
sowanie geosyntetyków polepsza stan tech-
niczny, trwałość i nośność dróg.

Geodeta 01.01.2012 r.
Tu wygrywa najszybszy. VIII Ogólnopolski Rajd 

Studentów Geodezji, Zwardoń, 25-27 listopada

Było nas razem 50 osób. Na zaproszenie Uni-
wersytetu Rolniczego w  Krakowie w  raj-

dzie wzięli udział tak że członkowie Koła 
Naukowego Wydzia łu Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Śro dowiska Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie.

Owoce Warzywa Kwiaty 01.01.2012 r.
Pod znakiem pora

Tekst dr hab. Piotra Siwka z  Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.
W  połowie listopada ubiegłego  roku grupa 
producentów z  Polski, dzięki fi rmie Jacek 
Luty Sp. J. i uprzejmo ści fi rm holenderskich, 
złożyła wizytę w kilku miejscach związanych 
z produkcją porów w okolicy Kessel k. Venlo. 
Krótki pobyt pozwolił zapoznać się z  pro-
dukcją rozsady, zbiorem mechanicznym oraz 
przygoto waniem porów do sprzedaży na 
rynek warzyw świeżych.

Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia

 01.01.2012 r.
Ryby i owoce — smaczna recepta na długie życie

Tekst Iwony Cieślik z Katedry Przetwórstwa 
Produktów Zwierzęcych oraz prof. dr hab. 
Ewy Cieślik i Anny Kundli z Małopolskiego 
Centrum Monitoringu i  Atestacji Żywno-
ści (Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie). 
Pomimo wielu korzyści płynących ze spożycia 
ryb i przetworów rybnych w Polsce odnoto-
wuje się niską często tliwość spożycia tych pro-
duktów, zwłaszcza w grupie młodzieży. Ryby 
i bezkręgowce morskie stanowią nie odzowny 
składnik prawidłowej diety człowieka, jako 
produkty lekkostrawne i niskokaloryczne.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny

 01.01.2012 r.
Aktualne trendy w uprawie chmielu oraz 

aspekty technologiczne wykorzystania 

produktów chmielarskich

Tekst dr inż. Edyty Kordialik-Bogackiej 
z  Politechniki Łódzkiej oraz dr inż. Alek-
sandra Poredy i  mgr inż. Jarosława Hoca 
z  Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie. 
Najnowsze wyniki badań z  zakresu uprawy 
chmielu, technik jego stosowania, oraz doty-
czących jego wpływu na różnego rodzaju 
walory piwa, przedstawiono w  Bawarii, na 
EBC Hop Symposium, które odbyło się 

12-T4 września 2010 r. w Wolnzach w Bawa-
rii (Sympozjum Europejskiej Konwencji Bro-
warniczej dotyczące chmielu).

Dziennik Polski 02.01.2012 r.
Uczelnie będą mogły przeprowadzić egzaminy 

wstępne na studia bez zgody ministerstwa

Na Uniwersytecie Rolni czym obowiązuje 
egzamin z  rysunku odręcznego przepro-
wadzany na kierunku archi tektura krajobrazu 
oraz na kie runku ogrodnictwo, na specjal-
ności sztuka ogrodowa. Poza nimi uczelnia 
obecnie nie pla nuje organizować dodatko-
wych egzaminów.

Gazeta Wyborcza 03.01.2012 r.
Owczy serial na Błoniach trwa

Jacek Soska, wiceprzewodniczą cy sejmiku 
Małopolski, chce, by i w tym roku na Błoniach 
pasły się owce. Chce także wyścigów kon nych. 
Radny złożył już poprawkę do budżetu woje-
wództwa, by na te przedsięwzięcia przeznaczyć 
100 tys. zł. W 2010 r. na trzydnio wy wypas owiec 
na Bielanach z bu dżetu województwa wydano 
jeszcze więcej, bo 169 tys. zł! Decydował o tym 
między innymi pan Czekaj!, mówił J.  Soska. 
Wtedy był to dofi nanso wany z UE projekt Uni-
wersytetu Rolniczego, w  którym wo jewództwo 
tylko uczestniczyło, ripostował K. Czekaj.

Gazeta Współczesna 03.01.2012 r.
Konferencja dla hodowców

Podsumowanie projektu ba dań na obecność 
kwasicy w żwaczu to motyw przewodni kon-
ferencji naukowo-doradczej, która odbędzie 
się szóstego stycznia w  Sokołach (Gminny 
Ośrodek Kultury, w godz. 10-15. 30). Orga-
nizatorem spotkania jest fi rma Trans-Rol. 
Projekt badań na obecność kwasicy w żwaczu 
wysokomlecznych krów rozpoczę ła ona latem 
2011  r. (prowadzone były przy współpracy 
z  Uniwersy tetem Rolniczym w  Krakowie, 
Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie i leka rzami weterynarii).

Dziennik Polski 03.01.2012 r.
Technologie zamiast sali wykładowej

Ponad potowa polskich studentów twier-
dzi, że studia przez internet będą mogły 
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w  przyszłości zastąpić tradycyjną formę 
kształcenia. Na Uniwersytecie Rolni czym 
zajęcia praktyczne i laboratoryjne muszą być 
prowa dzone metodą standardową, a  więc 
nauczanie z wykorzy staniem technik kształ-
cenia na odległość może wspomagać proces 
dydaktyczny. Odbywa się to na kierunkach: 
technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inży-
nieria produkcji oraz zo otechnika.

Tygodnik Podhalański 05.01.2012 r.
Dziesięć lat po Szpiglasowej

30 grudnia minęło 10 lat od wypadku pod 
Szpiglasową Przełęczą, w  którym zginęli 
ratownicy TOPR Marek Łabunowicz i Bar-
tek Olszański. Bartłomiej Olszański – urodził 
się w 1976 r., miał w chwili wypadku zaled-
wie 25 lat. Uczest niczył w ponad 50 wypra-
wach ratunko wych. Utalentowany wspinacz, 
współautor nowych, trudnych dróg wiatrach 
Zachod nich. Studiował na trzecim roku leś-
nictwa na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie oraz na drugim  roku polonistyki 
Uniwersytetu Ja giellońskiego, pisał, malował, 
fotografo wał, grał na skrzypcach i pianinie.

Dziennik Polski 07.01.2012 r.
Krety wietrzą zimę i gromadzą zapasy

Polska Gazeta Krakowska 10.01.2012 r.
Krety niszczą ogrody. Zapowiadają mrozy?

Gazeta Wyborcza 16.01.2012 r.
Późna zima rozbestwiła krety

Krakowskie skwery i naszą wielką łąkę – Bło-
nia upstrzyło właśnie mnóstwo kretowisk. 
Albo to już idzie wiosna, albo zima i  krety 
gromadzą zapasy. Sta wiam na zimę – mówi 
dr Woj ciech Szewczyk z  Zakładu Łąkar-
stwa Uniwersytetu Rolni czego w Krakowie. 
Krety szczególnie buszują po trawnikach na 
przedwioś niu oraz na przedzimiu, czyli w dru-
giej połowie listopada, kiedy to intensywnie 
żerują i robią zapasy na zimę.

Dziennik Polski 07.01.2012 r.
Oferta przyjazna seniorom, czyli jaka?

24 instytucje, stowarzyszenia i  organiza-
cje przez cały 2012 r. mają prawo chwalić się 
tytu łem Miejsca Przyjaznego Se niorom. Roz-
poznacie je Pań stwo po efektownym certyfi ka-

cie, który laureaci konkursu otrzymali podczas 
uroczystej gali 15 grudnia ub.  r. UTW przy 
UNIWERSYTE CIE ROLNICZYM zyskał 
uzna nie za kompleksową ofertę za jęć dla senio-
rów – wykłady, se minaria, języki, gimnastykę.

Dziennik Polski 07.01.2012 r.
Drużyna z parku na Woli

Choć park Duchacki jest wciąż tylko w pla-
nach, dzielnica już się nim identyfikuje. 
Reklamują go też deweloperzy. Historia tego 
miejsca sięga XV wieku, ale współczesną 
cezu rą jest 2007 r. Wtedy miesz kańcy Woli 
Duchackiej opro testowali warunki zabudowy 
dla bloków z garażami w rejo nie ulic Laszczki 
i Estońskiej. Projekt zagospodaro wania parku 
pod opieką profe sorów są gotowi przygoto-
wać nieodpłatnie studenci Uniwersytetu Rol-
niczego. Czy będą mieli taką szansę?

Polska Gazeta Krakowska 09.01.2012 r.
GOPR ma nowego naczelnika

Michał Słaboń został wybrany nowym 
naczelnikiem Grupy Krynickiej Górskiego 
Ochotni czego Pogotowia Ratunkowe go. 
M. Słaboń ma 36 lat. Jest absolwentem kra-
kowskiego Uniwersytetu Rolniczego. W kry-
nickim GOPR działa jako ochotnik od 
1994  r. Zawodowcem został dopiero teraz. 
Wcześniej prowadził w Nowym Sączu biuro 
turysty ki aktywnej. Pracował też w  Karpa-
ckim Oddziale Straży Granicznej.

Tygodnik Rolniczy 13.01.2012 r.
Siara i mleko na bogato

Tekst dr Pawła Górki z  Uniwersytetu Rolni-
czego w  Krakowie. Uzupełnienie preparatu 
mlekozastępczego składnikami mineralnymi 
i witaminami w większości przypadków nie ma 
sensu. Co więcej, może prowadzić do przedaw-
kowania. Uzupełnienie prepara tu mlekozastęp-
czego składnikami mineralnymi i witaminami 
w  większo ści przypadków nie ma sensu. Co 
więcej, może prowadzić do przedaw kowania.

Dziennik Polski 14.01.2012 r.
Studenci nie ryby. Muszą mieć głos.

„Nie nabieraj wody w  usta” – pod takim 
hasłem Uniwersy tet Jagielloński zachęca 

stu dentów do oceniania wykła dowców. Do 
oceny prowadzących za jęcia zachęcani są 
też studen ci innych krakowskich uczel ni. 
Ankiety są uzupełniane po zakończeniu 
każdego seme stru. Jak tłumaczy Izabella 
Majewska, rzeczniczka Uni wersytetu Rol-
niczego, system oceny jakości kształcenia 
obejmuje monitorowanie m.in. pro gramów 
kształcenia, kadry nauczającej, ocenę jako-
ści warunków prowadzenia za jęć oraz ocenę 
dostępności in formacji na temat kształcenia.

Dziennik Polski 14.01.2012 r.
Pod okiem sokołów, rarogów i jastrzębi

Sokolnikiem nie może być by le kto, przypad-
kowa osoba wskazana na etat. To musi być 
pasjonat mający doskonały kon takt z  pta-
kami, a z czasem tak że doświadczenie lotni-
skowe. Podczas likwidacji niebezpie czeństwa, 
sam nie może go przecież stwarzać. Balicki 
sokolnik Marcin Bonczar, właściciel pry-
watnej fi r my „Falconry Services” z Brze zinki 
koło Wadowic, zdaje się więc być właści-
wym człowie kiem na właściwym stanowisku. 
Tak go wychował ojciec, Zbig niew Bonczar, 
zapalony sokol nik, profesor na Wydziale 
Ho dowli i  Biologii Zwierząt Uni wersytetu 
Rolniczego w Krako wie, członek Krajowego 
Klubu Sokolników i  Ochrony Ptaków Dra-
pieżnych „Gniazdo Sokolni ków” przy Pol-
skim Związku Ło wieckim.

Dziennik Polski 17.01.2012 r.
Nowi profesorowie

Prezydent wręczył no minacje 47 profesorom. 
Z  na szego regionu otrzymali je m.in. Alicja 
Hubalewska-Dydejczyk (nauki medyczne, UJ); 
Romuald Janik (nauki fi  zyczne, UJ); Andrzej 
Lepiarczyk (nauki rolnicze, Uniwer sytet Rol-
niczy w Krakowie); Teresa Leszczyńska (nauki 
rolnicze także Uniwersytet Rolniczy) oraz 
Elżbieta Trapie (nauki prawne, UJ).

Polska Gazeta Krakowska 17.01.2012 r.
Zdjęcia krajobrazu Pienin w Eglenderze

Ponad dwadzieścia fotografii au torstwa 
Krzysztofa Błażusiaka złożyło się na 
kolejną wystawę w  nowo otwartej Małej 
Galerii w  kawiarni Eglender Oddziału 
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Pienińskiego Towarzystwa Przy jaciół 
Sztuk Pięknych w  Szczaw nicy. Autor prac 
jest absolwentem Sztuki Ogrodowej na 
Uniwersy tecie Rolniczym w  Krakowie. 
Znaczącym obrazem dla jego ka riery pro-
jektanta sztuki ogrodo wej była koncepcja 
rewitalizacji Parku Górnego w  szczawni-
ckim uzdrowisku.

Gazeta Wyborcza 17.01.2012 r.
Nowy panteon jeszcze w tym roku

Dziennik Polski 17.01.2012 r.
Panteon w podziemiach kościoła przy Grodzkiej

Dziennik Polski 17.01.2012 r.
Z otwarciem zdążymy na wrzesień

Pier wsza część Panteonu Narodo-
wego w  kryptach kościoła świętych Pio-
tra i  Pawła zostanie otwarta we wrześniu 

tego  roku. Panteon narodowy to miejsce 
waż ne nie tylko dla Krakowa, ale rów nież 
dla Polski – powiedział wczo raj rektor Uni-
wersytetu Rolnicze go prof. Janusz Żmija, 
otwierając niewielką wystawę koncepcji 
archi tektonicznej, którą oglądać można 
w Czytelni Pracowników Nauki, mieszczą-
cej się w Bibliotece Głów nej Uniwersytetu 
Rolniczego.

Dziennik Polski 18.01.2012 r.
Dzień Dawcy: studenci w walce z białaczką

Dziennik Polski 19.01.2012 r.
Osiem tysięcy na powrót do zdrowia

Jutro na Uni wersytecie Rolniczym 
w Krako wie odbędzie się akcja dla wszyst-
kich chętnych, którzy chcieliby pomóc oso-
bom cho rym na białaczkę. Według statystyk 

w Polsce co godzinę jedna osoba dowiadu je 
się, że ma białaczkę. W  związ ku z  rosnącą 
liczbą chorych i czekających na przeszczep 
stu denci Uniwersytetu Rolniczego posta-
nowili zachęcić do pomo cy krakowian.

Tygodnik Rolniczy 20.01.2012 r.
Wciąż źle żywimy jałówki

Staramy się oszczędzać na czym się tylko da. 
Również na paliwie. Tyle, że podczas orki nie 
ma możliwości zejścia poniżej pewnego pułapu 
jego spalania – mówił jeden z rolników pod-
czas spotkania w Sokołach (woj. podlaskie). 
Coraz mniej jest hodowców, którym zależy na 
bardzo wysokiej wydajności. Aktualnie, zde-
cydowana większość myśli o  tym, jak na pro-
dukcji mleka zarobić. Najlepszą metodą 
popra wy efektywności jest zwrócenie uwagi 

Fot. Gabriel Wojcieszek
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na ży wienie, gdyż jest ono najważniejszym 
elemen tem kosztów produkcji, zwracał uwagę 
prof. Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie.

Dziennik Gazeta Prawna 20.01.2012 r.
Szturm na politechniki, uniwersytety są passè

Polska Gazeta Wrocławska 20.01.2012 r.
Student omija wrocławskie uczelnie?

Maturzyści chętniej wybierają kierunki stu-
diów dające konkretny fach. Aż cztery naj-
bardziej oblega ne uczelnie to politechniki 
– wynika z  opublikowane go właśnie przez 
Minister stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zestawienia do tyczącego ostatniej rekruta cji 
na studia. Wzrosło też za interesowanie ofertą 
uczelni rolniczych i państwowych wyższych 
szkół zawodowych, których ukończenie także 
daje tytuł inżyniera. Uniwersytet Rolniczy 
znalazł się na szóstym miejscu w  rankingu 
uczelni najczęściej wybieranych przez matu-
rzystów (5,1 kandydata na miejsce).

Dziennik Polski 20.01.2012 r.
Dzień Babć, Dziadków i Wnuków 

na Uniwersytecie Rol niczym w Krakowie

Dziennik Polski 21.01.2012 r.
Święto babć, dziadków i wnuków

Impreza odbędzie się w godz. 10-13, w auli 
Centrum Kongreso wego UR (al. 29 Listo-
pada 46). W  programie: wykład dr Marka 
Gibińskiego pt. Karmelki i  czeko lada, quiz, 
wykład dr inż. Marci na Lisa pt. Zwierzęta 
wokół nas, występ poetycko-muzyczny prof. 
dr hab. Kazimierza Wiecha pt. Pokochaj 
owada, wspólne ma lowanie najdłuższej gąsie-
nicy.

Rzeczpospolita 23.01.2012 r.
Będzie w czym wybierać

Jak co roku wiele uczelni wyższych uaktual-
nia ofertę studiów, dostosowując ją do wyma-
gań i potrzeb rynku. Uniwersytet Jagielloński 
wspólnie z  Uniwersytetem Rolniczym od 
października uruchamia stacjonarne jedno-
lite magister skie studia na kierunku wete-
rynaria. Obecnie uniwersytety: Jagielloński 
i  Rol niczy przygotowują dokumenta cję dla 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polska Gazeta Krakowska / Nowosądecka

 24.01.2012 r.
Ogród biblijny skusi do wizyty w kurorcie

Dziennik Polski 24.01.2012 r.
Ogród biblijny na kilku hektarach

Ks.  Paweł Stabach, proboszcz parafii 
św. Józefa w Muszynie, wpadł na pomysł, jak 
przyciągnąć więcej turystów do ku rortu nad 
Popradem. Na kilku hekta rach plebańskiego 
pola zamierza zbudować Ogród Biblijny, 
czyli Ziemię Świętą w miniaturze. Będzie to 
także interesujący ogród botaniczny. Projekt 
przy gotowuje dr inżynier Zofi a Włodarczyk 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dziennik Polski 25.01.2012 r.
„Młoda krew ratuje życie” w Klubie Arka

Po raz kolejny Akademickie Ko lo PCK, dzia-
łające przy Uniwer sytecie Rolniczym, orga-
nizuje w  Klubie Akademickim „Arka” (al. 
29 Listopada 50) akcję krwiodawstwa, która 
trwać bę dzie dziś i  jutro w  godzinach od 9 
do 14. Przypominamy, że krew mo że oddać 
każda zdrowa osoba między 18 a 60 (kobiety) 
lub 65 (mężczyźni) rokiem życia, ważąca 
minimum 50 kg.

Dziennik Polski 26.01.2012 r.
20 litrów krwi na uniwersytecie

We wczorajszej akcji Młoda krew ratuje życie 
– na Uniwersytecie Rolniczym – uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób. Oddano 20,25 litra 
krwi, włączyli się zarówno studenci, jak i pra-
cownicy uczelni. Wszy scy chętni mogą wziąć 
udział w akcji jeszcze dziś w Klubie Akade-
mickim „Arka” (przy al. 29 Listopada 50), 
w godzinach 9-14.

Dziennik Polski 27.01.2012 r.
Powiat Krakowski

Wszystko o  pszczołach. Dzisiaj o  godz. 9 
Małopolski Ośrodek Do radztwa Rolniczego 
w Karniowicach organizuje XVI Wojewódzką 
Konferencję Pszczelarską. Zaprezen tują 
się na niej m.in. laureaci konkursu pasiek, 
będzie wykład Krystyny Czekońskiej z Uni-
wersytetu Rolniczego w Kra kowie o proble-
mach zdrowot nych pszczół oraz metodach 
profi laktyki w pszczelar stwie.

Dziennik Polski 28.01.2012 r.
Demilitaryzacja naturalna

Parcele, które zlokalizowane są miedzy uli-
cami Rakowicką a  Wita Stwosza, trafiły 
do cywi la Małgorzata Golińska z  Agen-
cji Mienia Wojskowego informu je, że na 
działkach Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej stanie prywatna inwestycja – dzie-
sięć bloków z  tysiącem lokali. Przyrodnik 
Maciej Lesiak (badacz z Wydziału Leśnego 
krakow skiego Uniwersytetu Rolnicze go), 
którego krakowianie znają ja ko szefa 
pogotowia ds. dzi kich zwierząt, napisał 
dokto rat o rudzielcach ze strefy zdemilita-
ryzowanej. Zwierzętom zakładano obroże 
z  nadajnikami radiowy mi, które umożli-
wiały śledze nie ruchów poszczególnych osob-
ników. Teren jednostki wojskowej stanowił 
centrum „poligonu badawczego Dąbie”, 
mówił Lesiak.

Polska Gazeta Krakowska 30.01.2012 r.
Stawiamy na nowoczesne rolnictwo

Najnowsze dane Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego nie pozostawiają wątpli-
wości – warto kształcić się na kierunkach 
rolniczych. Po skończonych studiach nie-
trudno znaleźć pracę.
Uniwersytet Rolniczy kształci mło-
dych ludzi na europej skim poziomie, 
o  czym może świadczyć liczba studentów 
wy jeżdżających co  roku na studia za gra-
nicę lub na inne uczelnie rolnicze w kraju. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się także 
nauki okołorolnicze, takie jak geode zja, 
kartografi a czy biotechnolo gia – te kierunki 
są szczególnie oblegane przez abiturientów. 
Ten pozytywny trend bar dzo dobrze wróży 
polskiemu rolnictwu i nam konsumen tom, 
słusznie wybierającym ro dzime produkty 
rolne.

Forbes 01.02.2012 r.
Kto jest kim w polskiej energetyce?

TAURON Wytwarzanie SA. Jest drugim 
pod względem wielkości wytwórcą ener-
gii elektrycznej w  Polsce. Grzegorz Piotr 
Wrona, wiceprezes zarządu obecną funkcję 
pełni od sierpnia 2011 r. Absolwent ekono-
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sytetu Rzeszowskiego. Aktualnie odbywa 
podyplomowe studia menedżerskie (SGH).

Shape 01.02.2012 r.
Ekożywność? Naprawdę warto!

Wybór żywności i ekoupraw coraz częściej 
wynika nie tylko z troski o środowisko, ale 
i z dbałości o zdrowie. Uzyskiwana w spo-
sób przyczyniający się do minimalnego 

zanieczyszczenia jej związkami chemicz-
nymi, musi być lepsza od tej produkowanej 
na skalę masową, ale niestety też droższa. 
Wartościowsze są też ekoprodukty zwie-
rzęce, któ re zawierają mniej nasyconych, 
a  więcej nienasy conych kwasów tłuszczo-
wych niż te konwencjo nalne. W  badaniu 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie eko-
logiczne mleko dostarczało też wię cej wap-
nia i było smaczniejsze od zwykłego.

E! Stilo 01.02.2012 r.
Czas na zmiany

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, dla-
czego z ro ku na rok wzrasta liczba osób cier-
piących z powo du nietolerancji pokarmo wej. 
Według raportu Bri tish Allergy Foundation 
już ponad 45% populacji może doświad-
czać dole gliwości z powodu nieroz poznanej 
nietolerancji pokarmowej (nadal brakuje 
dokładnych danych medycznych). Magda-
lena Machlarz – konsultant naukowy fi rmy 
Cambridge Diagnostics. Wiedzę i  doświad-
czenie zdobywała w  trakcie studiów biolo-
gicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz studiów biotechnolo gicznych na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie. Obecnie 
prowadzi badania naukowe do rozprawy dok-
torskiej w zakresie nadwrażliwości pokarmo-
wej i reakcji IgG – zależnych.

Farmer 01.02.2012 r.
Dbaj o objętościowe

Podczas spotkania, zorganizowa nego dla rol-
ników w Sokołach przez TRANS-ROL, prof. 
dr hab. Zygmunt M.  Kowalski z  Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie podkreślił, że 
coraz więcej hodowców zwraca uwagę na efek-
tywność produkcji mleka, czyli na poziom 
osiąganych zysków, a  nie na to, czy zostaną 
rekordzistami. Najlep szą metodą na popra-
wienie efektywno ści jest tro ska o odpowied-
nie żywienie.

Wychowawca 01.02.2012 r.
Ze ściągą w kieszeni

Problem nieuczciwości w polskich szkołach 
to codzienność. Portal edukacyjny Zadane. 
pl przeprowadził badanie na próbie ponad 
6,5 tyś. uczniów, pokazując, że w  naszych 
szkołach etyka ma bardzo przewrotne zna-
czenie. Czy jesteśmy w  stanie to zmienić? 
Muszę przyznać, że czasem korzystałam ze 
ściąg – przyznaje Beata, absolwentka Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie. Będąc na 
studiach pewnego razu zostałam przyłapa na 
na ściąganiu podczas kolokwium z  embrio-
logii. Pani docent poprosiła mnie o opuszcze-
nie sali, dostałam ocenę niedostateczną. Po tem 
i tak musiałam się nauczyć tej partii ma teriału. 

Fot. Sylwia Chadaj
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Ale najbardziej czułam się nieswojo, kiedy po 
kilku miesiącach okazało się, że wspo mniana 
pani docent będzie promotorką mojej pracy 
magisterskiej. Ta sytuacja skutecznie wyleczyła 
mnie ze ściągania – dodaje Beata.

Top Agrar Polska Bydło 01.02.2012 r.
Maślan sodu sposobem na poprawę 

odchowu cieląt

Artykuł prof. Zygmunta M.  Kowalskiego 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pol-
scy naukowcy opracowali metodę zwiększenia 
efek tywności stosowania preparatów mleko-
zastępczych. Fakt ten został dostrzeżony przez 
recenzentów prestiżowego amerykańskiego 
pisma naukowego. Mało tego, wyniki badań 
zostały „przekute” na praktyczny wymiar – 
opraco wano preparaty strzeżone patentem.

Agro Serwis 01.02.2012 r.
INTERMAG – nowości i plany na 

nadchodzący rok

Podsumowanie osiągnięć ubiegłego  roku 
i plany na rok 2012 były tematem konferencji 
pra sowej fi rmy INTERMAG z Osieka koło 
Ol kusza, specjalizującej się w  komplekso-
wych technologiach dokarmiania roślin. Pre-
zes podkreślił by docenili jakość krajowych 
liczne i  ścisłe kontakty z  większością krajo-
wych uczelni rol niczych i  placówek nauko-
wych (np. SGGW, Instytut Ogrodnictwa 
w  Skierniewicach, Uniwersytet Przyrodni-
czy w  Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsz tynie, Uniwersytet Rolniczy 
w  Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy w  Bydgoszczy, Uniwersytety 
Przyrodnicze w Lublinie i we Wrocławiu).

Top Agrar Polska Bydło 01.02.2012 r.
Nowoczesna technika doju i organizacja bazy 

paszowej dla bydła mlecznego

Kukurydza jako najlepsza ro ślina pastewna 
dla krów mlecznych – wykorzystanie ziarna 
z  kukurydzy w  żywieniu bydła mlecznego; 
dobór odmian kukurydzy z prze znaczeniem 
na kiszonkę; warunki uzyskania dobrej 
kiszonki z kukurydzy; jakość kiszonki z kuku-
rydzy a zużycie paszy treściwej na litr mleka 
oraz zasady skarmiania kiszonki z kukurydzy 

były tematem wystąpienia prof. Zygmunta 
M. Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie podczas Semi narium.

Farmer 01.02.2012 r.
Agronom pilnie potrzebny

Źródło doradztwa agronomicz nego, jakim 
przez lata były wo jewódzkie Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego, z  wolna wysycha. 
Brakuje doświadczonych ludzi, pienię dzy 
na działalność a  jednocześnie zmie niły się 
(na niekorzyść) zasady współpra cy z  rolni-
czymi ośrodkami naukowymi – takie smutne 
wnioski przedstawiło gro no profesorów 
zaproszonych na zorganizowanej w  Puła-
wach konferencji Na uka, biznes, rolnictwo 
– nowe możliwości współpracy. Należy się głę-
boko pochylić nad tymi wnioskami, zwa-
żywszy, że wy snuto je w gronie tak zacnych 
i zasłużo nych dla rolnictwa ludzi, jak: m.in. 
prof. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolni-
czy w Krako wie.

Dziennik Polski 02.02.2012 r.
Stypendia dla studentów, 

nagrody dla uczniów

Stypendia naukowe otrzyma 36 szczegól-
nie uzdolnionych studentów i  doktorantów 
z  Uni wersytetu Jagiellońskiego, Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Politechnik Krakow-
skiej, Uni wersytetu Rolniczego, Akade mii 
Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Aka-
demii Wychowania Fizycznego.

Tygodnik Rolniczy 03.02.2012 r.
(Nie) czas na uprawę

Specjalnie dla Czytelników „Tygodnika Rol-
niczego” zapytaliśmy specjalistów o terminy 
rozpoczęcia prac polowych. Łagodna zima 
powoduje bowiem, że wegetacja często jedy-
nie zwolniła i wielu rolników zastanawia się, 
czy będzie można przyspieszyć zabiegi. Ter-
min oraz technikę wiosen nych zabiegów upra wy 
roli wyznacza stan i  typ gleby oraz przebieg 
pogody, a w szczególności ilość opadów w okre-
sie zimy i wczesnej wiosny, dla tego istotną rolę 
w  doborze za biegów odgrywa doświadczenie 
rolnika, mówi dr Marek Kołodziejczyk z Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dziennik Polski 06.02.2012 r.
Dla kogo gronostaje?

W tym roku niemal we wszystkich krakow-
skich uczelniach odbędą się wybory rekto-
rów. Na razie pewne jest tylko to, że w trzech 
uczelniach – Uni wersytecie Jagiellońskim, 
Aka demii Górniczo-Hutniczej i  Uniwer-
sytecie Rolniczym – będą to zupełnie nowe 
osoby. Obecnie urzędujący rektorzy nie mogą 
bowiem ubiegać się o reelekcję, gdyż właśnie 
do biega końca ich druga kadencja. Rektorem 
nie może być osoba wyciągnięta z  kapelu sza. 
To powinien być ktoś, kto wcześniej pełnił funk-
cję pro rektora lub przynajmniej dzie kana i ma 
pojęcie o zarządza niu uczelnią – mówi prof. 
Ja nusz Żmija, rektor UR.

Dziennik Polski 07.02.2012 r.
Mydlniki zmieniają wygląd

W Krakowie miejskich cech nabierają tereny, 
które jeszcze do niedawna mogły kojarzyć się 
z zabudową o charakterze stricte rolniczym, 
podmiej skim. Należy do nich rejon Myd-
lnik, gdzie w ostatnim cza sie powstało kilka 
zespołów mieszkaniowych i  zrealizowa no 
pierwsze obiekty przyszłe go III Kampusu 
Uniwersytetu Rolniczego. 

Dziennik Polski 08.02.2012 r.
Parkingi na 20 tysięcy aut

Miasto przy gotowuje program budowy 
po nad 50 nowych parkingów po dziemnych 
w perspektywie do ok. 2030 r., wraz z rozsze-
rzeniem strefy płatnego parko wania. Na 
liście lokalizacji typowa nych pod budowę 
podziem nych parkingów znalazło się 55 
miejsc (w  tym istniejący już parking pod-
ziemny pod pla cem Na Groblach). Na liście 
są tak że lokalizacje parkingów, któ re miasto 
chce wybudować w najbliższych latach i  już 
proceduje inwestycje. 
Lokalizacje z li sty to m.in.: ul. Kałuży (250 
miejsc), Uniwersytet Rolniczy (1050), plac 
targowy Nowy Kleparz (260), ul. Basztowa 
(160), Fil harmonia (270), plac Kossaka 
(305) i in. 

Izabella Majewska 
Rzecznik prasowy



Bal Uniwersytetu Rolniczego, 4 lutego 2012 r.

JM Rektor UR, prof. Janusz Żmija wraz z małżonką otwiera Bal, w tle bawiący się goście

VII Bal Uniwersytetu Rolniczego odbył się 4 lutego 2012 r. w lokalu przy ul. Klemensiewicza 3. Na Balu tradycyjnie gościli przedstawiciele środowisk 

naukowych i samorządowych Małopolski, sponsorzy oraz pracownicy i studenci Uczelni. Zespół „Silver Moon”, czyli nieco zmieniony skład zespołu 

„Avista”, towarzyszyszący balom już od wielu lat, przygotował mozaikę wiecznie aktualnych przebojów przeplatanych błyskotliwymi komentarzami 

prowadzących. Doskonały poczęstunek oraz profesjonalna oprawa muzyczna zapewniła uczestnikom wspaniałą zabawę. 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:

Anonimowa osoba prywatna




