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Uniwersytet Rolniczy po raz trzeci
gospodarzem Festiwalu Nauki w Krakowie
Kraków, 20 lutego 2013 r.

Festiwal Nauki, nad którym czuwa Główny Koordynator – Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie obchodzący w tym roku Jubileusz 60-lecia, można skrótowo opisać w następujący sposób: około 60 tys. odwiedzających,
budżet sięgający 1 mln złotych, 13 uczelni
wyższych i 3 Instytuty Naukowe PAN jako
partnerzy, 10 patronów honorowych w tym
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Minister
Środowiska ok. 20 patronów medialnych, program liczący ponad 20 stron A4, miasteczko
namiotowe – Festyn Nauki i szereg imprez
w siedzibach współorganizatorów.

z partnerami i innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą; na wykonaniu dokumentacji audiowizualnej i obsłudze księgowej kończąc.
Zmierzenie się z powyższym przedsięwzięciem jest nie lada wyzwaniem, ale też
wielkim kredytem zaufania ze strony Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Będąc zaszczyceni funkcją Głównego Koordynatora staramy się każdego roku, aby impreza była dopracowana pod kątem zarówno
profesjonalnego przygotowania, jak i atrakcyjności programu.
„OBLICZA WODY”

Logo tegorocznego Festiwalu Nauki

Tegoroczna edycja nosi hasło Oblicza wody,
a nawiązuje do obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody

ogłoszonego przez ONZ. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na faktyczny problem
czystości, niedoboru i wykorzystania wody.

PRZYGOTOWANIA JUŻ W TOKU

Mimo odległego terminu imprezy (15 maja
2013r.) przygotowania do wydarzenia
są w pełni. Nasza Uczelnia, jako gospodarz
musi zadbać o wszystkie aspekty imprezy poczynając od przygotowania cyklicznych spotkań z Radą Programową i Komitetem Organizacyjnym (reprezentantami wszystkich
uczelni i instytutów – partnerów); poprzez
uzyskanie patronatów honorowych i medialnych, zdobycie funduszy na pokrycie kosztów, wytypowanie firmy odpowiedzialnej
za przygotowanie infrastruktury na Rynek
Główny (namioty z wyposażeniem, estrada
i wszelkie kwestie techniczne z nią związane,
sprzątanie płyty Rynku, pozwolenia na imprezę, uzgodnienia z plastykiem miasta itp.);
kompleksową kampanię informacyjno-promocyjną w regionie i całej Polsce; przygotowanie programu; opracowanie identyfikacji
wizualnej (logo, plakaty); prowadzenie strony internetowej; przeprowadzenie konkursu festiwalowego; bieżącą korespondencją

Tak bawiliśmy się w zeszłym roku. W tym roku czekamy na Ciebie, fot. Archiwum UR
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Nowe władze Centrum
Medycyny Weterynaryjnej
Kraków, 8 lutego 2013 r.

W podniosłej atmosferze w Sali Senackiej
zostały wręczone akty nominacyjne dla
nowych władz Centrum Medycyny Weterynaryjnej. W uroczystości tej obecni byli:
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Sady, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy w Gospodarką, dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds.

Dydaktycznych i Studenckich oraz pracownicy naukowi obu Uczelni, którzy otrzymali nominacje. Prezentujemy ich w ramce
pod tekstem. Witając gości JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż.
Włodzimierz Sady podkreślił, że to wyjątkowa chwila, gdyż po raz pierwszy w Sali
Senackiej gości profesor Nowak, jako Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niejako przy
tej okazji profesor Sady zaprezentował gościom poczet rektorów dzisiejszego Uniwersytetu Rolniczego, podkreślając przy tym

SPOTKAJMY SIĘ NA RYNKU GŁÓWNYM

Na Rynku Głównym będziemy obecni od 16
maja w godzinach 11-18, aż do soboty 18
maja. Tam też pokarzemy prezentacje przygotowane przez wszystkie Wydziały oraz
Studia Międzywydziałowe naszej Uczelni.
Po raz pierwszy zaprezentuje się również
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Wprowadzamy jednak
małą zmianę organizacyjną, bowiem każdego dnia zaprezentuje się inna jednostka.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w części naukowej jak i rozrywkowej
Festiwalu. Szczegóły będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu Nauki
www.festiwalnauki.ur.krakow.pl
Tekst: mgr inż. Joanna Roczniewska
Buro Informacji i Promocji UR
Opiekę merytoryczną nad imprezą oraz funkcję Przewodniczącego Rady Programowej
Festiwalu Nauki sprawuje dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Władze obu Uczelni. Od lewej dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech
Nowak i JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Sady – witający
zebranych gości
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z życia Uczelni

Z tego też względu nawiązaliśmy m.in.
współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji SA, które podjęło się jednocześnie roli sponsora głównego.
Wśród instytucji zaproszonych znajduje się
również Urząd Statystyczny w Krakowie,
dzięki czemu mamy nadzieję przedstawić
m.in. jak się zmieniała się gospodarka wodna
na przestrzeni ostatnich kilku lat. Prowadzimy rozmowy z rozlewniami wody mineralnej, aby zapewnić uczestnikom bezpłatną
wodę o unikalnych walorach zdrowotnych
i smakowych. Czynimy również starania
o uruchomienie po raz pierwszy w historii
festiwalu Telewizji Festiwalowej oraz przeprowadzenie IV Międzyuczelnianego Wyścigu „Smoczych Łodzi” i Wielkich Regat
Ósemek na Wiśle. Ogłosiliśmy także konkurs fotograficzny „Oblicza wody” w trzech
kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież,
dorośli).

Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek (UR) w czasie wystąpienia
silne związki między dwoma uczelniami. –
Jest to chwila historyczna, gdyż dziś właśnie
w obecności władz naszych Uniwersytetów dokonujemy nominacji nowych władz Centrum
Medycyny Weterynaryjnej – powiedział profesor Włodzimierz Sady.
Następnie głos zabrał JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.
med. Wojciech Nowak dziękując serdecznie Rektorowi Sady za zaproszenie. – Byłem
i nadal jestem wielkim orędownikiem, by
w Krakowie powstała weterynaria na naszych uczelniach i bardzo się cieszę z faktu,
że to marzenie udało się zrealizować. Obiecuję, że ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego dołożymy wszelkich starań, by nasza
współpraca rozwijała się pomyślnie – zapewnił Rektor Nowak. Zaznaczył też, że już
zeszłym roku, weterynaria w Krakowie

zyskała uznanie w świecie, o czym świadczyły liczne telefony z krajów Europy
i Ameryki Północnej. W opinii wszystkich

stanowi to najlepsze potwierdzenie ogromnego potencjału jakim dysponuje krakowski ośrodek naukowy.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego

6

Należy zaznaczyć, że znaczna część kadry,
która otrzymała nominacje do Rady Kierunku to ludzie młodzi. – W czasie jednego
z wielu spotkań w gabinecie u Pana Rektora
Nowaka padło stwierdzenie, że Uniwersytet
Jagielloński do Rady Kierunku oddelegujemy
ludzi młodych – wspominał prof. dr hab.
inż. Włodzimierz Sady – ludzi wiążących
swą przyszłość naukową właśnie z tym ośrodkiem. To mnie przekonało, że współpraca naszych Uniwersytetów będzie trwała. Oczywiście z wielkim szacunkiem odnoszę się również
do doświadczonej kadry naukowej naszych
Uczelni – zakończył Rektor Sady. Wszyscy
dostrzegli również wielki potencjał wynikający z możliwości kształcenia w języku angielskim, jednak wymaga to bardzo dokładnego przygotowania, zarówno kadrowego
jak i zaplecza. To jednak wymaga czasu.
PREZENTACJA BAZY CENTRUM

Zakres rozbudowy i schemat organizacyjny
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR zaprezentowała prof.
dr hab. Dorota Zięba-Przybylska. Misją
Centrum są dydaktyka i praktyka, gdyż jedynie takie połączenie zapewni kształcenie
na odpowiednim poziomie. Centrum będzie
miało siedzibę na Bielanach oraz w Przegorzałach. Prace budowalne na Bielanach trwają, wybrana została również nowoczesna
aparatura i sprzęt laboratoryjny. W Przegorzałach ma natomiast powstać Uniwersyteckie Ambulatorium Weterynaryjne. Ma ono,
oprócz działań dydaktycznych, spełniać również rolę lecznicy dla zwierząt. Widzimy już
duże zainteresowanie działalnością usługową. Trzecim elementem bazy będzie Klinika
dla Małych i Dużych Zwierząt – mieszcząca
się w Rząsce. Na rok 2020 planowane jest zakończenie prac w tym ośrodku.
PRZED NAMI WIELE PRACY

W wystąpieniu poświęconym nakreśleniu
planu działania Centrum w przyszłości prof.

dr hab. Józef Bieniek zaznaczył, że spotkania Rady, zgodnie ze Statutem, powinny się
odbywać raz w miesiącu. Zaznaczył również konieczność powołania trzech komisji:
Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich,
Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji
Stypendialnej. Koniecznym jest również,

w trosce o jakość kształcenia, uzgodnienie
planu hospitacji. Aktualnie należy przeprowadzić inwentaryzację, opracować plan
niezbędnych zakupów oraz przygotować sylabusy zgodne z wymogami KRK.
Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Z dniem 1 lutego 2013 r. nominacje otrzymali:
Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska (UR) – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej UJ-UR
Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz (UJ) – zastępca dyrektora ds. naukowych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Prof. dr hab. Józef Bieniek (UR) – kierownik Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Dr Agata Pietrzyk (UJ) – zastępca kierownika Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Członkowie Rady Kierunku Weterynaria w Ośrodku Studiów Weterynaryjnych:
Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek (UR) – przewodniczący Rady
Dr Agata Pietrzyk (UJ)
Dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. UR (UCMW UJ-UR)
Dr hab. wet. Hanna Lutnicka (UR)
Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec (UR)
Prof. dr hab. Józefa Styrna (UJ)
Dr hab. Magdalena Chadzińska (UJ)
Dr Dorota Ciołczyk-Wierzbicka (UJ-CM)
Dr Dorota Gil (UJ-CM)
Dr wet. Agata Zagrajczuk (UR)
Dr Wacław Tworzydło (UJ)
Dr wet. Grzegorz Lonc (UCMW UJ-UR)
Dr wet. Marek Tischner (UR)

Członkowie Rady Naukowej w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej:
Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz (UJ) – przewodniczący Rady
Dr hab. Magdalena Strus (UJ)
Prof. dr hab. Barbara Bilińska (UJ)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman (UR)
Dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. UR (UCMW UJ-UR)

Skróty:
(UJ) Uniwersytet Jagielloński
(UJ-CM) Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
(UR) Uniwersytet Rolniczy
(UCMW UJ-UR) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
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INWESTYCJA W MŁODOŚĆ

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. Elżbieta Sikora
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Technologii Żywności
a później adiunkt w Zakładzie/Katedrze
Żywienia Człowieka. W 2008 r. uzyskała
stanowisko profesora Uniwersytetu Rolniczego, a od października 2012 r. pracuje
na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydziału
Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zainteresowania naukowo-badawcze
prof. dr hab. Elżbiety Sikory dotyczą takich zagadnień jak:
• badania sposobu żywienia różnych grup
ludności poprzez analizę chemiczną racji pokarmowych oraz w oparciu o zalecane metody obliczeniowe,
• ocena wartości odżywczej żywności
na podstawie zawartości składników
odżywczych i nieodżywczych (błonnik pokarmowy, związki polifenolowe,
glukozinolany),
• ocena wartości zdrowotnej żywności
na podstawie zawartości wybranych
zanieczyszczeń chemicznych (azotany,
azotyny, metale ciężkie, akrylamid),
• wpływ różnych czynników na stopień
zanieczyszczenia chemicznego (azotany, azotyny, metale ciężkie),
• wpływ azotanów i azotynów na metabolizm jodu w organizmie zwierząt
doświadczalnych,
• zawartość związków antyutleniających
w produktach spożywczych, aktywność
antyutleniająca różnych produktów,
wpływ ich obecności w diecie na wybrane parametry biochemiczne zwierząt
doświadczalnych,
• wpływ akrylamidu na wybrane parametry w organizmach szczurów
doświadczalnych,

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY
NAUKOWE

Elżbieta Sikora, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii
żywności i żywienia, urodziła się w Krakowie,
w 1952 r. Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
odbyła studia na Wydziale MatematycznoFizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku – chemia, uzyskując
w 1976 r. tytuł magistra chemii. W 1987 r.
Rada Wydziału Rolniczego z Oddziałem
Technologii Żywności nadała jej stopień
doktora nauk rolniczych, ze specjalnością
technologia żywności, na podstawie rozprawy doktorskiej Wpływ warunków przechowywania na przemiany niektórych form azotu
w korzeniach marchwi i bulwach ziemniaka,
której promotorem była prof. dr hab. Anna
Międzobrodzka. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia, ze specjalnością
higiena i toksykologia żywności uzyskała
w 2003 r., a rozprawa habilitacyjna była zatytułowana: Wpływ jonów wybranych metali
ciężkich na aktywność reduktazy azotanowej
w bulwach ziemniaka. W 2012 r. otrzymała
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk rolniczych.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
I ZAINERESOWANIA BADAWCZE

Po ukończeniu studiów w 1976 r., podjęła pracę w Akademii Rolniczej, jako asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie
Podstaw Chemii i Technologii Żywności.
Następnie pracowała jako starszy asystent,
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Prof. dr hab. Elżbieta Sikora
• wpływ izomerów CLA naturalnie
wbudowanych w lipidy produktu żywnościowego na proliferację komórek
nowotworowych,
• badania czynników mogących modyfikować indeks glikemiczny pieczywa.
DOROBEK NAUKOWY

Znaczną część dorobku naukowego prof.
dr hab. Elżbiety Sikory stanowią badania
dotyczące takich zanieczyszczeń chemicznych żywności, jak azotany, azotyny i metale ciężkie. W latach 1981-1983 brała udział
w badaniach wartości odżywczej i zdrowotnej produktów rolnych, pochodzących z terenów objętych emisją przemysłową Huty
im. Lenina i Cementowni, finansowanych
przez HiL i koordynowanych przez Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

w trzech projektach badawczych: CPBR nr
10-6 16/4.1.1./58, CPBR nr 10-16/4.2.6./67,
PBZ-KBN-094/P06/2003 oraz kierownikiem dwóch projektów: promotorskiego nr
NN 312 236038 i badawczego nr 2011/01/B/
NZ9/07177, aktualnie realizowanego.

w organizmie zwierzęcym jest nadal kontynuowana, m.in. w ramach projektu badawczego nr 2011/01/B/NZ9/07177, Składniki
bioaktywne w owocach wybranych krzewów
dziko rosnących i ich wpływ na organizm
szczura laboratoryjnego.
Znaczący jest także dorobek prof. dr
hab. Elżbiety Sikory w zakresie badań nad
sposobem żywienia różnych grup ludności.
Dotyczą one szczególnie oceny sposobu żywienia dzieci i młodzieży w wybranych domach dziecka oraz osób starszych, zamieszkujących wybrane domy opieki społecznej,
a także studentów, młodzieży szkolnej i kobiet otyłych. W związku z dużym wzrostem
dostępności i popularności na rynku żywności typu „fast food”, badała wartość odżywczą wybranych wyrobów tego typu. Wyniki
badań, wskazujące nieprawidłowości i najczęściej popełniane błędy żywieniowe są podstawą do prowadzenia działań edukacyjnych
promujących zasady racjonalnego żywienia.
Dorobek naukowy prof. dr hab. Elżbiety Sikory obejmuje łącznie 144 prace
naukowe, z czego 57 stanowią oryginalne prace twórcze, 8 prace przeglądowe, 1
monografia i 3 rozdziały w monografii, 75
doniesienia naukowe, 1 rozdział w skrypcie akademickim. Prace publikowała m.in.
w takich czasopismach jak: Nahrung/Food,
Food Chemistry, Journal of Cereal Science,
Starch/Stärke, Journal of Food Composition
and Analysis, Polish Journal of Food and
Nutrition Sciences, Acta Scientiarum Polonorum. Jest również autorem recenzji czterech
rozpraw doktorskich, recenzji artykułów naukowych, wykonywanych dla wydawnictw
czasopism naukowych (Pol. J. Food Nutr.
Sci., Żywność, Acta Sci. Pol. LWT) oraz ekspertyz naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prof. dr hab. Elżbieta Sikora prowadzi
przede wszystkim wykłady z zakresu toksykologii żywności (Higiena i toksykologia
żywności, Aspekty zdrowotne żywności,
Zanieczyszczenia żywności). Wcześniej
prowadziła także zajęcia z biochemii, towaroznawstwa produktów rolniczych
i bromatologii. Są to zajęcia dla studentów
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
i podyplomowych (Jakość żywności oraz
systemy jej gwarantowania, Standardy UE
w gospodarce żywnościowej Polski, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym,
a także Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności i Analiza instrumentalna
w ocenie jakości żywności – w projekcie
Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja). Jest promotorem 4 zrealizowanych prac doktorskich
i jednej w trakcie realizacji. Była opiekunem
73 prac magisterskich i 20 dyplomowych.
Wielokrotnie była opiekunką praktyk studenckich, w tym grupy studentów z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Köthen (NRD).
Wygłaszała również i wygłasza wykłady
w ramach szkoleń TEMPUS, Festiwalu Nauki Polskiej, Uniwersytetu dla Młodzieży,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w ramach zebrań Towarzystw Naukowych (Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych,
Polskie Towarzystwo Dietetyki, Małopolski Oddział NOT SiTSpoż.). Posiadaną
wiedzę upowszechnia także poza granicami
Uczelni wygłaszając prelekcje dla młodzieży szkół średnich i osób zainteresowanych
z różnych kręgów (Związek Radiestetów
Polskich, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny).

STAŻE I GRANTY

Prof. dr hab. Elżbieta Sikora odbyła staże naukowe i technologiczne w Instytucie
Upraw i Nawożenia w Puławach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie i Oddziale Produkcji Różnej „Społem” w Krakowie. Była wykonawcą
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AGH, nr planu koordynacyjnego 5/321/11
z dnia 10 VI 1981 r. W ich trakcie przebadano 635 prób warzyw, owoców i ziarna zbóż,
pod względem zawartości podstawowych
składników odżywczych oraz azotanów,
azotynów i metali ciężkich. Czynniki wpływające na zawartość azotanów i azotynów
w warzywach stały się przedmiotem badań,
realizowanych m.in. w ramach projektu badawczego CPBR nr 10-6 16/4.1.1./58, jak
również tematem pracy doktorskiej i habilitacyjnej. Związkami tymi profesor Elżbieta
Sikora interesowała się również jako aspektem ich wpływu na funkcjonowanie tarczycy w organizmie szczura. Wyniki tych badań
zostały opisane w licznych publikacjach oraz
prezentowane na krajowych i zagranicznych
konferencjach naukowych. Innym ważnym
obszarem działalności naukowej prof. dr
hab. Elżbiety Sikory są badania dotyczące funkcjonalnych składników żywności.
W ramach tematu resortowego CPBR nr
10–16/4.2.6./67 realizowała badania zawartości magnezu i innych biopierwiastków, ale
także szkodliwych metali ciężkich, w wybranych surowcach roślinnych, glebach, na których były uprawiane oraz w produktach
spożywczych na terenie Polski Południowej.
Badała także pobranie błonnika pokarmowego, składników mineralnych i witamin
antyoksydacyjnych z racjami pokarmowymi, przez różne grupy ludności. W ramach
projektu badawczego zamawianego nr PBZ
-KBN-094/P06/2003, Weryfikacja zasad
technologii wytwarzania i wykorzystania
żywności bogatej w naturalne antyoksydanty,
pod względem jej działania prozdrowotnego, uczestniczyła w badaniach dotyczących
aktywności biologicznej antyoksydantów
w wybranych warzywach kapustnych surowych i poddanych różnym procesom wodno-termicznym, chcąc wyjaśnić ich wpływ
na oznaczane parametry. Wpływ związków
bioaktywnych zawartych w jarmużu na zwalczanie indukowanego stresu oksydacyjnego
w organizmie szczura był przedmiotem badań realizowanych w ramach promowanej
przez nią pracy doktorskiej. Problematyka
składników przeciwutleniających i ich roli

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

W ramach działalności organizacyjnej
na rzecz Uczelni i Wydziału, prof. dr hab.
Elżbieta Sikora uczestniczyła w pracach
Wydziałowych i Uczelnianych Komisji
(Wydziałowa Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Oceny Kadr, Wydziałowa Komisja
Konkursowa ds. Awansów i Zatrudnienia
Pracowników Niesamodzielnych, Rektorska
Komisja ds. Hoteli Asystenckich i Mieszkań
Służbowych, Komisja Dyscyplinarna dla
Studentów, Komisja Dyscyplinarna dla Pracowników, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna). Od lat jest członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych, biorąc corocznie czynny udział
w przeprowadzaniu eliminacji okręgowych.
Drugą kadencję jest pełnomocnikiem Dziekana WTŻ ds. Studiów Doktoranckich,
wchodząc równocześnie w skład Rady Programowej Studium. Brała czynny udział
w organizacji wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, organizowanych na Wydziale Technologii Żywności.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Nauk Żywieniowych (od 1995 wiceprzewodnicząca lub członek Zarządu Oddz. Wojewódzkiego PTNŻ), NOT SiTSpoż i Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Współpracowała z firmą Piekarniczo-Cukierniczą Ryszard Rączka i Spółka Kraków
w zakresie możliwości zastosowania środków konserwujących w wyrobach ciastkarskich, produkowanych przez tę firmę, z firmą
GALSMAK Myślenice, w zakresie opracowania norm zakładowych oraz kontroli produkowanej żywności pod kątem toksykologicznym i mikrobiologicznym, z Głównym
Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w zakresie koordynacji
działalności analitycznej w obszarze rolnictwa, z firmą BIOGRAN GmbH Sp. z o.o.
w zakresie konsultacji na temat wartości odżywczych kawy zbożowej. Jest członkiem panelu ekspertów McDonald’s Polska Sp. z o.o.
– grupy skupiającej przedstawicieli kluczowych polskich ośrodków naukowych, którzy
zawodowo zajmują się kwestiami żywności
i żywienia człowieka.
PRZYZNANE ODZNACZENIA I NAGRODY

Za osiągnięcia naukowo-badawcze była
6-krotnie wyróżniona nagrodą JM Rektora
Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2001 r.
została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2006 – Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Swoją wiedzę i doświadczenie prof. dr hab.
Elżbieta Sikora wykorzystuje w praktyce
pełniąc często rolę doradczo-konsultacyjną.

Czas wolny od pracy prof. dr hab. Elżbieta
Sikora najchętniej spędza w gronie rodzinnym, oddając się zajęciom ogrodniczym. Lubi
wędrówki turystyczne i czytanie książek.

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY
NAUKOWE

Andrzej Sechman urodził się 19 listopada
1960 r. w Krakowie. Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej w Mogilanach, rozpoczął naukę
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, którą ukończył
w 1979 r. Studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obecnie Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt UR), ukończył
w 1984 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera
zootechniki, na podstawie pracy Wpływ podawania serotoniny na poziom estradiolu w gruczole skorupowym u kur rasy White leghorn
napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Rząsy. Stopień naukowy doktora nauk
rolniczych uzyskał w 1990 r. uchwałą Rady
Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie broniąc rozprawę doktorską
Hormony tarczycowe w pęcherzykach jajnika
u kur, której promotorem był prof. dr hab.
Józef Niezgoda. Stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
fizjologii i endokrynologii zwierząt otrzymał
we wrześniu 2003 r. na podstawie dorobku
naukowego i rozprawy habilitacyjnej Jajnik –
tkanka docelowa dla hormonów tarczycy u kury
(Zeszyty Naukowe AR w Krakowie Rozprawy, z. 292, 2003). Tytuł naukowy profesora
nauk rolniczych nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 2012 r.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Profesor Andrzej Sechman pracę w Katedrze Fizjologii Zwierząt AR (obecnie
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Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt) w Krakowie rozpoczął w styczniu
1984 r., tuż po uzyskaniu absolutorium,
a jeszcze przed obroną pracy magisterskiej.
Początkowo zatrudniony został przez ówczesnego kierownika katedry prof. dr hab.
Stanisława Bobka w pionie pracowników
naukowo-technicznych, pracując kolejno na stanowiskach robotnika, stażysty,
starszego technika i specjalisty. W 1987,
po ukończeniu Studium Podyplomowego
z Matematyki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, został przeniesiony do grupy pracowników
naukowo-dydaktycznych, pracując kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta
(od 2002 r.), profesora nadzwyczajnego
UR (od 2009 r.), profesora nadzwyczajnego (od października 2012 r.). Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych
i studenckich Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt.
ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE,
DOROBEK NAUKOWY, STAŻE I GRANTY

Działalność naukową profesora Andrzeja Sechmana można ująć w kilka głównych grup tematycznych:
• rola hormonów tarczycy w regulacji
czynności jajnika ptaków domowych
– badania z tego zakresu, w których zastosowano nowoczesne metody biologii
molekularnej, pozwoliły na znaczne pogłębienie wiedzy światowej, dotyczącej
udziału jodotyronin w regulacji procesów rozrodczych u ptaków. Wykazano
m.in., że u kury domowej: pęcherzyki
jajnikowe akumulują hormony tarczycy

w żółtku oocytów; w ścianie pęcherzyka zachodzi ekspresja mRNA receptorów hormonów tarczycy; jodotyroniny
są ważnymi modulatorami procesu steroidogenezy w warstwie osłonki i ziarnistej pęcherzyka,
• udział jodotyronin w regulacji procesów metabolicznych u ptaków – cykl
badań, zapoczątkowany jeszcze przed
uzyskaniem stopnia naukowego doktora i kontynuowany po jego uzyskaniu,
dotyczył ogólnoustrojowej funkcji hormonów tarczycy, m.in.: roli hormonów
tarczycy (szczególnie odwrotnej trójjodotyroniny) w regulacji podstawowej
przemiany materii u ptaków; wpływu
ograniczania paszy na stężenie jodotyronin i ich metabolizm; zmian stężenia
hormonów tarczycy w osoczu krwi kury
domowej podczas embriogenezy oraz
dojrzewania płciowego,
• zaburzenia w funkcjonowaniu układu endokrynnego wywoływane przez
dioksyny i polichlorowane bifenyle
(PCB) tzw. „endocrine disruptors”
u ptaków - nurt badań zapoczątkowany
po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. W badaniach tych wykazano,
że dioksyny i PCB wpływają na proces steroidogenezy w gonadach oraz
funkcję osi podwzgórze-przysadkatarczyca,
• regulacja procesów rozrodczych u ptaków – liczne badania prowadzone
w ramach współpracy z pracownikami
Katedry Fizjologii i Endokrynologii
Zwierząt i innych Katedr Wydziału
dotyczące m.in.: zamian ukrwienia narządów rozrodczych kury; hormonalnej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman
regulacji czynności gonad u kury domowej; roli leptyny i hormonu wzrostu
w funkcji jajnika i jajowodu ptaków;
oddziaływania czynników środowiskowych na przebieg lęgu i funkcje układu
endokrynnego embrionów kurzych.
Oprócz głównych nurtów badań nominat realizował interdyscyplinarne badania naukowe. Ich wyniki, prowadzone wraz
z kolegami z innych zespołów badawczych
we współpracy z kilkoma uczelniami i instytutami naukowymi z kraju i zagranicy,
zaowocowały wieloma ważnymi publikacjami, których jest współautorem. W dorobku naukowym profesora Andrzeja
Sechmana znajdują się również prace
przeglądowe dotyczące: molekularnego
mechanizmu procesu determinacji płci

11

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman

u ptaków; nowoczesnych metod wykorzystywanych do produkcji chimer u ptaków;
najważniejszych osiągnięć i perspektyw
związanych z biologią rozrodu ptaków.
W latach 1992-93, podczas 12-miesięcznego pobytu w Japonii na stypendium
naukowym JSPS w Katedrze Fizjologii
Zwierząt (obecnie Laboratorium Fizjologii
Zwierząt) Wydziału Rolniczego (obecnie
Graduate School of Bioagricultural Sciences)
Uniwersytetu w Nagoii, prof. dr hab. inż.
Andrzej Sechman prowadził badania dotyczące roli kalbindyny (białka uczestniczącego w transporcie jonów Ca2+ w komórkach)
w regulacji gospodarki wapniowej u ptaków.
Pobyt ten przyczynił się do opanowania metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej wykorzystywanych w późniejszych
badaniach naukowych.
Dorobek naukowy prof. dr hab. inż.
Andrzeja Sechmana obejmuje ogółem
310 pozycji, w tym 83 oryginalne prace
naukowe, 5 prac przeglądowych oraz wiele
komunikatów i doniesień na konferencje
krajowe i zagraniczne. Spośród prac oryginalnych 58 pozycji ukazało się w czasopismach recenzowanych, takich jak: Acta
Vetarinaria Hungarica, Annals of Animal
Science, Archiv für Geflügelkunde, AsianAustralian Journal of Animal Science, British Poultry Science, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Cell and Tissue
Research, Domestic Animal Endocrinology,
Endocrinologia Experimentalis, Folia Biologica, General and Comparative Endocrinology, Hormone and Metabolic Research,
Journal of Animal and Feed Sciences, Journal of Experimental Zoology, Journal of
Veterinary Medicine, Pharmacology Biochemistry and Behaviour, Physiology and
Behaviour, Reproduction, Reproductive
Biology, Toxicology Letters. Wiele z tych
prac było cytowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych (łączna liczba cytowań wynosi 283, h-index=9). Profesor
Andrzej Sechman jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie fizjologii
i endokrynologii zwierząt, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji tarczycy oraz

rozrodu ptaków domowych. Wielokrotnie
był powoływany na recenzenta prac naukowych w indeksowanych czasopismach
naukowych. Jest członkiem Kolegium
Redakcyjnego czasopisma Reproductive
Biology. Pełnił również funkcję recenzenta grantów oraz sprawozdań końcowych
z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie Narodowego
Centrum Nauki.
Profesor Andrzej Sechman odbył kilka naukowych staży krajowych i zagranicznych m.in. w Nagoya University, Graduate
School of Bioagricultural Sciences (Japonia, staż roczny oraz dwa staże miesięczne
jako stypendysta Japanese Society for Promotion of Science), Universite de ParisSud (Francja, staż tygodniowy), Zakładzie
Patologii Doświadczalnej Zwierząt PAN
w Poznaniu (trzymiesięczny); Klinice Endokrynologii Akademii Medycznej w Poznaniu (miesięczny), które ukształtowały
jego zainteresowania badawcze, umożliwiły
poszerzenie warsztatu badawczego i zaowocowały współpracą naukową, której plonem
są publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.
Badania prowadzone przez profesora Andrzeja Sechmana były realizowane
przede wszystkim z funduszy uzyskanych
w ramach grantów KBN i MNiSW. Dotychczas był kierownikiem 4 grantów: Nr
5 PO6D 023 16 Rola hormonów tarczycy
w regulacji funkcji jajnika kury domowej
(Gallus domesticus) (1999-2001); Nr 2
P06D 031 29 Mechanizm oddziaływania
trójjodotyroniny (T 3) na czynność jajnika
kury (Gallus domesticus) (2005-2008);
Nr N N311 006436 Rola trijodotyroniny
i 3,5-dijodotyroniny w regulacji procesu
steroidogenezy w jajniku kury (Gallus domesticus) (2009-2010, grant promotorski);
Nr N N303 561339 Oddziaływanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli na czynność
jajnika niosącej kury (Gallus domesticus)
(2010-2013). Ponadto był głównym wykonawcą lub wykonawcą 4 innych grantów.
Aktualnie jest kierownikiem 1 projektu
i wykonawcą w innym projekcie NCN.
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman jest
doświadczonym nauczycielem akademickim, zaangażowanym w proces dydaktyczny. Od początku zatrudnienia prowadzi
autorskie wykłady i ćwiczenia, elektywy,
seminaria, pracownie magisterskie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (studia
dzienne i zaoczne), na kierunkach Zootechnika, Biologia i Rybactwo, a także na międzywydziałowym kierunku Biotechnologia
prowadzonym w ramach jednostki ogólnouczelnianej: Biotechnologia – Studia
Międzywydziałowe.
W latach 1988-2010 prowadził ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Fizjologia
zwierząt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zootechnika, studentów studiów stacjonarnych
kierunku Biotechnologia, a także dla studentów stacjonarnych Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR). Od roku 1993 prowadzi ćwiczenia
laboratoryjne z Endokrynologii zwierząt
najpierw dla studentów stacjonarnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na kierunku Zootechnika, a obecnie na kierunku
Rybactwo. W latach 1995-1999 prowadził
ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia i endokrynologia na Wydziale Ekonomicznym
w Rzeszowie. Obecnie prowadzi autorskie
wykłady z następujących przedmiotów:
Biologia molekularna (kierunek Biologia),
Inżynieria genetyczna (kierunki: Biologia,
Zootechnika), Zastosowanie izotopów i przeciwciał w biologii i medycynie, Gametogeneza
i rozwój zarodkowy ptaków (kierunek Biologia), Zastosowanie izotopów i przeciwciał
w diagnostyce laboratoryjnej (kierunek Biotechnologia), Metody analityczne w hodowli
zwierząt (kierunek Zootechnika), Bioinżynieria (kierunek Rybactwo). Jest również
koordynatorem przedmiotu Biotechnologia zwierząt dla studentów kierunku Biotechnologia i Analiza instrumentalna dla
studentów kierunku Biologia (przedmioty
te prowadzone są przez pracowników kilku Katedr Wydziału Hodowli i Biologii

programów studiów (studia dwustopniowe).
Jest twórcą programu nauczania na kierunku Biologia ze specjalnością Biologia Stosowana (studia pierwszego i drugiego stopnia)
oraz współtwórcą programu na specjalności
Bioinżynieria Rozrodu Zwierząt na studiach
magisterskich kierunku Zootechnika.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman wykazuje bardzo dużą aktywność organizacyjną o zasięgu wydziałowym, uczelnianym oraz poza Uczelnią. Od wielu lat jest
członkiem Rady Wydziału. W kadencji
2005-2008 uczestniczył w pracach: Komisji Dydaktycznej, Komisji ds. Okresowej
Oceny Nauczycieli Akademickich i Komisji ds. Rozwoju. W kadencji 2008-2012 był
przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds.
Oceny Kadr, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz
Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego.
Ponadto pełnił funkcję członka Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr. Był również
członkiem Rady Kierunku Biotechnologia
– Studia Międzywydziałowe UR. 14 maja
2012 r. został wybrany na stanowisko Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich
na kadencję 2012-2016. Obecnie jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych
i Studenckich.
W roku 1991 oraz w latach 2005-2008
profesor Andrzej Sechman pełnił funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
d/s Egzaminów Wstępnych. W 2011 r. został
powołany przez Dziekana Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt oraz na członka Komisji ds.
egzaminu licencjackiego na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia.
W 2005 roku pełnił funkcję sekretarza Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu
TBR (The 4th Symposium of the Society
for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar, 22-24 września
2005), w 2008 r. był przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego XXXVIII
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
ESNA (XXXVIII ESNA Annual Meeting,

27-31 sierpnia 2008, Kraków), natomiast
w 2010 r. przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego II Zimowej Szkoły TBR,
która odbyła się w dniach 17-19 lutego
2010 r. w Zakopanem. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
III Zimowej Szkoły TBR, która odbyła się
w dniach 30 stycznia do 1 lutego 2013 r.
w Zakopanem.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman jest członkiem następujących towarzystw naukowych: European Society for
New Methods in Agricultural Research
(ESNA); World Poultry Science Association (WPSA); Towarzystwo Biologii Rozrodu (TBR) – obecnie jest przewodniczącym
Krakowskiego Oddziału oraz członkiem
Zarządu Głównego TBR; Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE).
Ponadto od lipca 2007 r. jest członkiem
Prezydium Komitetu Biologii Rozrodu
Zwierząt (obecnie Komitet Biologii Rozrodu) PAN. W latach 2007-2011 pełnił
funkcję Przewodniczącego Komisji Rozrodu Ptaków PAN.
PRZYZNANE ODZNACZENIA, NAGRODY
I INNE WYRÓŻNIENIA

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman za
osiągnięcia naukowo-badawcze był 12-krotnie wyróżniany nagrodami indywidualnymi i zespołowymi (ostatnio w 2012 r.)
JM Rektora Akademii Rolniczej (obecnie
Uniwersytetu Rolniczego). Za całokształt
pracy naukowo-dydaktycznej w październiku 2002 r. odznaczony został Srebrnym
Krzyżem Zasługi. Za działalność społeczną
w 2010 r. otrzymał medal Zasłużony dla
Gminy Mogilany.
ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Działalność społeczna na rzecz mieszkańców
gminy Mogilany. W latach 2002-2010 pełnił
funkcję radnego gminy Mogilany oraz przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej tejże rady. Interesuje się sportem, filmem
przyrodniczym i muzyką.
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z życia Uczelni

Zwierząt). Prowadzi również zajęcia z autorskiego elektywu Metody inżynierii genetycznej w fizjologii i endokrynologii dla studentów kierunku Biotechnologia. Ponadto
prowadzi ćwiczenia laboratoryjne z następujących przedmiotów Biologia molekularna, Inżynieria genetyczna, Zastosowanie
izotopów i przeciwciał w biologii i medycynie
(kierunek Biologia), Metody analityczne
w hodowli zwierząt (kierunek Zootechnika), Zastosowanie izotopów i przeciwciał
w diagnostyce laboratoryjnej (kierunek
Biotechnologia).
Od kilku lat prowadzi wykłady w języku angielskim z przedmiotów Introduction
to genetic engeeniring i Aplication of isotopes
in biology and medicine dla studentów zagranicznych przebywających na UR w ramach
programu ERASMUS.
Dotychczas był promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego,
a obecnie jest opiekunem kolejnego otwartego przewodu. Był promotorem 41 prac
magisterskich, 4 prac licencjackich i 17 prac
inżynierskich. Ponadto był wielokrotnie egzaminatorem podczas egzaminów licencjackich na kierunku Biologia oraz inżynierskich
i magisterskich na kierunkach Biotechnologia i Zootechnika.
Studenci prowadzący badania naukowe pod opieką profesora Andrzeja
Sechmana byli laureatami konkursów
na najlepszą prezentację wyników badań,
odbywających się podczas sesji kół naukowych i Warsztatów Biotechnologicznych.
W 2010 r. Rada Samorządu Studentów
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt za
pracę na rzecz społeczności studenckiej
wyróżniła profesora Andrzeja Sechmana tytułem Przyjaciela Biologów, a w 2012
r. tytułem Przyjaciela Biologów i Mentora Biologów, natomiast Rada Samorządu Studentów Biotechnologii tytułem Super Belfra Biotechnologii-Studiów
Międzywydziałowych.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman
był przez wiele lat członkiem Wydziałowej
Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich.
Uczestniczył w opracowywaniu nowych

Spotkanie prorektorów ds. nauki
i kierowników działów nauki
uczelni rolniczych i przyrodniczych
Krynica-Zdrój, 21-24 lutego 2013 r.

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR prezentuje gościom Uniwersytet Rolniczy

Dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW
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W zimowej scenerii w Centrum Szkolenia
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie prorektorów ds. nauki i kierowników działów
nauki uczelni rolniczych i przyrodniczych.
Organizatorem spotkania był Dział Nauki
i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierownictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej dr. hab. inż. Stanisława Małka, prof. UR.
W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy:
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą – prof. dr hab. Stanisław
Baran – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie;
• Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab.
Kazimierz Jankowski – Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach;
• Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Jan
Niemiec – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Jan Pikul –
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
• Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab.
Mikołaj Protasowicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie;
• Prorektor ds. Nauki i Innowacji – prof.
dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Obecni byli także kierownicy działów
nauki:
• mgr Wioletta Dobosiewicz-Bukaluk, mgr Beata Majewska – zastępca

z życia Uczelni
Prof. dr hab. Józef Szlachta z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
Mgr inż. Józef Bogacz – dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego

•
•
•
•

kierownika - Uniwersytet TechnicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy;
mgr Grażyna Gregorczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
mgr Hanna Janowska – Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu;
dr Barbara Kępys – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
dr inż. Rafał Korbal – Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie,

Dr Bogusław Szymański – dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia Wymiany
Międzynarodowej

• mgr Mariola Wachelko – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie.
Na spotkaniu gościł również JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady oraz
prof. dr hab. Marcin Rapacz – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UR.
Spotkanie otworzył dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
prezentując gościom Uniwersytet Rolniczy, zaś gospodarz mgr inż. Józef Bogacz
– dyrektor LZD uzupełnił to wystąpienie
prezentacją działalności Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju,
po czym przystąpiono do omawiania spraw
merytorycznych.
Dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof.
SGGW, członek Komisji Ewaluacji Jednostek
Naukowych przedstawiła ocenę parametryczną jednostek. Problemy wymiany międzynarodowej i uznawalności dyplomów zagranicznych były przedmiotem wystąpienia dr.
Bogusława Szymańskiego – dyrektora Biura
Uznawalności Wykształcenia Wymiany Międzynarodowej. Tematykę aktualnych procedur Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

w sprawach postępowań habilitacyjnych
i profesorskich omawiał prof. dr hab. Józef
Szlachta z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. Kolejny referujący, przedstawiciel Thomson Reuters Marcin Kapczyński
przedstawił problemy oceny i analizy parametrycznej badań i dorobku naukowego na podstawie narzędzi scientometrycznych Web of
Scence i InCites. Dużo czasu przeznaczono
na pytania do referentów i dyskusję w zakresie omawianej tematyki, sprzyjał temu klimat
i kameralne miejsce. Gospodarzem następnego spotkania będzie Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Opracowanie: mgr inż. Lucyna Kud,
dr Barbara Kępys
Zdjęcia: Marcin Kopyra

Marcin Kapczyński – przedstawiciel Thomson Reuters
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Wspomnienie
o prof. dr. hab. Piotrze Eplerze
(1939-2012)

Prof. dr. hab. Piotr Epler
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Piotra Eplera, profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii
i rybactwa. Odszedł od nas 20 grudnia
2012 r. w 73 roku życia, które przerwała

nieuleczalna choroba. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 grudnia na cmentarzu
Salwatorskim. W obecności licznego grona
przyjaciół, współpracowników z branży rybackiej z całego kraju, odprowadziliśmy prof.
dr. hab. Piotra Eplera na miejsce wiecznego
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spoczynku. W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Rolniczego zmarłego
pożegnali prof. dr hab. inż. JM Rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Włodzimierz Sady i prof. dr hab. inż. Czesław Klocek – dziekan Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt. W imieniu koleżanek
i kolegów zmarłego pożegnał kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa prof. dr hab.
inż. Włodzimierz Popek.
Piotr Epler urodził się w październiku 1939 r. we Włodawie. Studia ukończył
w 1963 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Akademii Rolniczej w Krakowie
uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w 1972 r. i stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii i rybactwa w 1986 r.
Od 1967 do 2012 roku pracował w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – od asystenta
naukowo-technicznego w latach 1964-69,
asystenta (1969-1973), adiunkta (19731979), docenta (1979-1986) do profesora
nadzwyczajnego (1986-1994) i zwyczajnego.
W latach 1989-2009 pełnił funkcję kierownika Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa oraz
Rybackiej Stacji Doświadczalnej.
Działalność naukowa prof. dr hab.
Piotra Eplera w trakcie całej pracy zawodowej koncentrowała się na badaniach
ichtiofaunistycznych rzek Polski południowej, które obejmowały stan jakościowy
i ilościowy ichtiofauny, pokarm naturalny
wybranych gatunków ryb oraz ich tempo

cennych gospodarczo gatunków ryb w wielu
gospodarstwach stawowych.
Prof. dr hab. Piotr Epler był też
uczestnikiem badań o charakterze międzynarodowym – w latach 1981-1982 prowadził
monitoring ichtiobiologiczny jezior Iraku,
a w latach 1980-1998 odbył wielokrotne
misje naukowe m.in.: we Francji (INRA
Rennes, Laboratoire de Physiologie des
Poissons), Wielkiej Brytanii (Uniwersytet
w Sheffield) i we Włoszech (Uniwersytet
w Padwie). Kierował dwoma grantami europejskimi The reproductive endocrine status of teleosts as a sentinal of environmental
hazards – Commission of the European
Communities Contract No ERBCIPACT
930067 oraz A multiple dose/route efficacy
study with azagly nafarelin solution administered intraperitoneally on maturational gonadotropin (GtH II) secretion, ovulation and
egg quality in broodstick common carp (Cyprinus carpio L.) – Intervet Holandia.
Był także kierownikiem grantów krajowych finansowanych ze środków pozabudżetowych: Modernizacja stawów dla chowu
i hodowli jesiotra zachodniego przeznaczonego
do restytucji w rzekach Polski – EKOFUNDUSZ – nr 417/114/IV/98) i budżetowych
Opracowanie nowych technologii produkcji
narybku karpia – grant celowy nr 1934/C.
PO6-5/97. Kierował też dwoma projektami badawczymi KBN, a w wielu innych był
głównym wykonawcą lub wykonawcą.
Profesor Piotr Epler pozostawił po sobie bardzo bogaty dorobek naukowy i badawczy. Był autorem lub współautorem 315
publikacji, z których prawie 90 proc. stanowiły oryginalne prace twórcze oraz współautorem 5 książek: Biologia stawów rybnych,
Rozród ryb, Hydrozoologia, Zoologia - Ryby t.
5 oraz Gospodarka rybacka w aspekcie udrożnienia cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły.
Był promotorem 9 rozpraw doktorskich,
150 prac magisterskich oraz 4 inżynierskich.
W latach 1986-1996 był członkiem
Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, w latach 1996-2000 wiceprzewodniczącym, a od roku 2000 pełnił
funkcję przewodniczącego Rady Naukowej.

W zakresie dydaktyki był inicjatorem
i współtwórcą najpierw nowej specjalności
w ramach kierunku Zootechnika Rybactwo
i Ochrona Wód, a po 6 latach – współautorem programu na kierunku Rybactwo
ze specjalnością Rybactwo Śródlądowe
i Ochrona Środowiska Wodnego. Przyczynił
się również do powstania nowych (aktualnych) specjalności na kierunku Rybactwo – Ichtiobiologia, Gospodarka rybacka
i Ochrona wód oraz Akwakultura i Ochrona
Środowiska Wodnego.
Za osiągnięcia w dziedzinie naukowo
badawczej i organizacyjnej był wyróżniany
licznymi odznaczeniami i nagrodami: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz „Za
Zasługi dla Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”, a także wieloma innymi odznaczeniami uczelnianymi i branżowymi.
Śmierć Profesora jest ogromną stratą dla polskiej i światowej nauki. Odszedł
Człowiek wielce prawy i skromny, wybitny
uczony, wspaniały dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej
i kadry naukowej, zasłużony nauczyciel akademicki. Szlachetny Człowiek, który nigdy
nie dzielił ludzi, tylko starał się ich łączyć,
w każdym widząc duży potencjał organizacyjny i naukowy.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

17

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek

z życia Uczelni

wzrostu. Prowadził badania terenowe nad
prawidłowym zagospodarowaniem rybackim zbiorników zaporowych. Zajmował się
zarybianiem rzek oraz produkcją materiału
zarybieniowego, w tym gatunków wymagających restytucji.
Współpracował z wieloma instytucjami
w kraju prowadząc wieloletnie badania stanu ichtiofauny i zanieczyszczeń rzek, jezior
i zbiorników zaporowych, np. z Polskim
Związkiem Wędkarskim i jego okręgami
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Współpracował również z państwowymi
i prywatnymi gospodarstwami rybackimi,
a także z indywidualnymi hodowcami ryb,
dla których zawsze był skłonny poświęcić
swój czas.
Posiadał również dorobek naukowy
z zakresu ochrony środowiska wodnego,
szczególnie interesował go wpływ eutrofizacji wód oraz zawartość metali ciężkich
na szereg procesów rozrodczych u ryb.
Drugim obszarem zainteresowań naukowych Profesora była fizjologia i endokrynologia rozrodu cennych gospodarczo
gatunków ryb karpiowatych i łososiowatych.
Prowadził badania nad rozwojem gonad ryb
w różnych warunkach środowiskowych, nad
opracowaniem metod sztucznego tarła wielu
gatunków ryb z zastosowaniem homogenatu przysadki mózgowej (chh), a następnie
GnRH - czynnika wyzwalającego sekrecję
gonadotropiny LH. Wynikiem tych badań
jest patent światowy nad stymulowaniem
sztucznego tarła ryb za pomocą hormonów
białkowych podawanych drogą dojelitową
(Oral delivery form having a high absorption
efficiency and method for making same - PTC/
EP97/02324). Prowadził również badania
nad wpływem układu GABAergicznego, dopaminergicznego i cholinergicznego na rozród ryb. Wiele lat poświęcił także na badania
nad steroidogenezą w jajnikach karpi oraz
hodowlom tkankowym. Jest współtwórcą
przyżyciowej metody określania dojrzałości
płciowej samic ryb na podstawie przesunięcia jądra komórkowego w oocycie. Metoda
ta okazała się szczególnie przydatna podczas
stosowania sztucznej stymulacji owulacji

Wspomnienie
o prof. dr. hab. inż. Andrzeju Radwanie
(1944-2012)

Z żalem i wielkim smutkiem 16 stycznia
2013 r. odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku naszego przełożonego,
kolegę i przyjaciela prof. dr. hab. inż. Andrzeja Radwana – kierownika Zakładu
Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno-Społecznego Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W imieniu
władz Uczelni zmarłego pożegnał prof. dr
hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds.
Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką, w imieniu Wydziału RolniczoEkonomicznego – jego dziekan, prof. dr
hab. inż. Andrzej Lepiarczyk. W imieniu
koleżanek i kolegów z Zakładu Ekonomii
i Polityki Gospodarczej profesora Andrzeja Radwana wspominał i żegnał prof. dr.
hab. inż. Jan Siekierski. W imieniu wielu
pokoleń leśników, bardzo licznie reprezentowanych na uroczystości pogrzebowej,
w ciepłych słowach pożegnał zmarłego jeden z kolegów z roku.
Andrzej Marian Radwan urodził
się 2 czerwca 1944 r. w Rawałowicach,
w woj. małopolskim. Jest absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach. Studia wyższe odbył na Wydziale
Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (1964-1969), otrzymując dyplom
magistra inżyniera leśnictwa na podstawie
pracy Problem robotników leśnych w Katowickim OZLP na tle stosunków gospodarczych i społecznych. Stopień naukowy
doktora nauk rolniczych uzyskał w 1978 r.
na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie
po obronie pracy Stan i kierunki rozwoju

usług agrochemicznych w indywidualnych
gospodarstwach rolnych w rejonie Polski
południowo-wschodniej, wykonanej pod
kierunkiem prof. Franciszka Kolbusza.
Habilitował się w 2001 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, uzyskując stopień
doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie agronomii na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych
gospodarstw rodzinnych. Tytuł naukowy
profesora nauk rolniczych otrzymał 11
kwietnia 2012 r.
Prof. dr. hab. inż. Andrzej Radwan pracował na Uczelni nieprzerwanie
od 1 grudnia 1969 r., zajmując kolejno stanowiska: asystenta stażysty, asystenta naukowo-dydaktycznego, starszego asystenta,
adiunkta w latach 1978-2006 i profesora
nadzwyczajnego UR od 1 grudnia 2006 r.
Od 1 września 2009 r. był kierownikiem
Zakładu Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Instytucie Ekonomiczno – Społecznym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
W latach 1985-1989 pracował na pół etatu w Oddziale Krakowskim Centralnego
Ośrodka Oświaty i Postępu w Rolnictwie,
a w latach 1998-2003 w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pełniąc funkcję
wiceprezesa Zarządu.
Odbył staże naukowe: pięciomiesięczny
na Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie (1981 r.), dwumiesięczny na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie (1983 r.),
trzymiesięczny na uczelniach niemieckich
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Prof. dr. hab. inż. Andrzej Radwan
Wyższej Szkole Rolniczej, Oddział Wiehenstephan w Triesdorfie pod Monachium
oraz trzytygodniowy na Uniwersytecie Rolniczym w Lipsku w 1993 r., w Instytucie
Stressemana w Bonn (1991 r.). Odbył także
staże krajowe – trzymiesięczny na SGGW
w Warszawie (1972 r.) na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym oraz pięciomiesięczny staż produkcyjny w Spółdzielni Kółek
Rolniczych Michałowice koło Krakowa
(1990/1991).
Zainteresowania naukowo-badawcze
prof. Andrzeja Radwana obejmowały następujące zagadnienia:
• ekonomiczne i organizacyjne problemy
związane z usługami produkcyjnymi
w rolnictwie,

• wpływ obsługi produkcyjnej SKR
na wyniki ekonomiczne indywidualnego rolnictwa w regionie bieszczadzkim (1986-1990), CPBR nr 1020,
• regionalne zróżnicowanie usług produkcyjnych w rolnictwie i ich wpływ
na modernizację i przemiany strukturalne gospodarstw rodzinnych (analiza
przestrzenno-czasowa), nr NN 112 1341933, MNiSzW (lata 2007-2010).
W ramach współpracy z praktyką rolniczą profesor Andrzej Radwan uczestniczył w realizacji następujących opracowań:
• wykorzystanie ciągników i sprzętu rolników indywidualnych w celu zwiększenia procesów mechanizacji usług
w powiązaniu z wiodącą i organizatorską rolą SKR – dla WZKR Kraków
(1980 r.),
• studium gospodarki rolniczej w zlewni rzeki Rudawy – dla Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (1986 r.),
• system usług dla rolników i ludności
wiejskiej jako element rozwoju wsi i stymulowania potrzeb w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych dla
Ministerstwa Rolnictwa (1986-1990).
Był członkiem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych, Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa. Posiadał certyfikaty:
na Kandydata Członka Rad Nadzorczych
w Spółkach Skarbu Państwa (1995 r.) oraz
JM Rektora AE w Krakowie po odbyciu seminarium w roku akademickim 1991/1992
– Europe – Challenger For Socio-Economic
Theory.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Radwan
bardzo angażował się w działalność dydaktyczną, która obejmowała zajęcia na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych, ostatnio
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym i Leśnym z przedmiotów: ekonomia, ekonomika
ochrony środowiska, ekonomika leśnictwa,
marketing i ekonomika usług, podstawy makroekonomii, a także na studiach podyplomowych „Agro-Unia” oraz Gospodarowanie

i Zarządzanie Środowiskiem finansowanym
z Programu UE Kapitał Ludzki. Zajęcia dotyczyły kwestii ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
funduszy ekologicznych i środków pomocowych z UE, jako ważnych instrumentów
realizacji zadań w ochronie środowiska. Był
opiekunem studentów IV roku Wydziału
Rolniczego na praktyce (1985 r.) w byłej
NRD, opiekunem studentów przygotowujących 70 prac magisterskich oraz 30 inżynierskich i licencjackich, recenzentem ponad
180 prac dyplomowych, 8 dysertacji doktorskich, 84 artykułów do wydawnictw naukowych oraz książki, 35 projektów badawczych
z KBN, a następnie MNiSzW. Pod Jego
kierunkiem wykonano 3 prace doktorskie,
aktualnie był też opiekunem 3 otwartych
przewodów doktorskich.
W ramach działalności organizacyjnej prof. Andrzej Radwan reprezentował
adiunktów i asystentów do Rady Wydziału (1984-1998). Od 2005 r. był członkiem
Wydziałowej Komisji ds. Nauki, a w kadencji 2008-2012 Wydziałowej Komisji
ds. Oceny Nauczycieli niebędących Profesorami. W latach 2008-2012 jako przedstawiciel Wydziału, był członkiem Senatu
i Przewodniczącym Senackiej Komisji ds.
Gospodarki Majątkowej, był też członkiem
Uczelnianej Komisji Wyborczej i Kolegium
Elektorów do Wyboru Rektora.
Za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze oraz organizacyjne wyróżniony był na Uczelni dziewięcioma nagrodami JM Rektora, otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi (1990 r.) i Medal Komisji
Edukacji Narodowej (2011 r.).
Profesor Andrzej Radwan był osobą
o rzadko spotykanej pogodzie ducha, zawsze uśmiechniętą, otwartą na problemy
innych i życzliwą dla wszystkich, a przy tym
skromną. Miałem zaszczyt i wielkie szczęście, przez blisko 40 lat wspólnej pracy, doświadczać codziennie tych Jego pięknych
cech. Takiego zachowamy Go na zawsze
w naszej wdzięcznej pamięci.
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Opracowanie: dr Stanisław Sarat

z życia Uczelni

• przemiany strukturalne w obszarze
rolnictwa i gospodarstw rodzinnych,
• ekonomika gospodarstwa leśnego,
aspekty wielofunkcyjnego i trwale zrównoważonego rozwoju lasów
w Polsce,
• zagadnienia trwale zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, stanu i jakości środowiska, źródeł wspomagania
zewnętrznego – fundusze ekologiczne,
środki pomocowe z UE i inne.
Dorobek naukowy profesora Radwana obejmuje 111 prac, 68 stanowią
oryginalne prace zamieszczone w czasopismach naukowych, 29 w znacznym zakresie
o charakterze monograficznym, zawartych
jest w recenzowanych wydawnictwach
książkowych, 7 stanowią publikacje popularno-naukowe, 2 książki to rozprawa habilitacyjna i wydana w listopadzie 2010 r.
monografia Usługi produkcyjne w gospodarstwach rodzinnych – analiza przestrzennoczasowa (Wydawnictwo Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich, 10/2010,)
będąca rozległym studium popartym wieloletnimi badaniami nad usługami produkcyjnymi w gospodarstwach rodzinnych.
Do wymienionych opracowań należą także
rozdziały do 2 podręczników, skrypt do dydaktyki, był także współautorem 2 nieopublikowanych opracowań monograficznych.
Brał udział i przedstawiał referaty
na konferencjach naukowych m.in. w: Berlinie, Bonn, Halle, Hradec Kralove, Jelgawie, Sofii, Tallinnie i Wilnie, a w latach
90. uczestniczył w seminariach naukowych
z udziałem profesorów uniwersytetów
europejskich i amerykańskich organizowanych przez AE w Krakowie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji.
Realizował następujące projekty
badawcze:
• system usług dla rolników i ludności
wiejskiej jako element rozwoju wsi
i stymulowania potrzeb w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
dla COOiPwR w Brwinowie (19861990),

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 14 grudnia 2012 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: mgr inż. Grzegorz Brągiel – pracownik Działu Aparatury
Naukowo-Dydaktycznej, dr inż. Włodzimierz Sawicki – pracownik Katedry Geodezji WIŚiG, pani Maria Pilarczyk – emerytowany
pracownik Działu Nauki oraz dr inż. Zofia Rokita – emerytowany pracownik obecnej Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
WIŚiG. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne:
• prof. dr hab. Elżbiecie Sikorze i prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Sechmanowi, którym Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk
rolniczych,
• prof. dr hab. inż. Elżbiecie Boligłowie mianowanej na stanowisko profesora zwyczajnego,
• prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Juliszewskiemu z okazji wyboru do pełnienia funkcji prezydenta CIGR – Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej i Biosystemowej w latach 2013-2018.
Rektor poinformował, że:
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka przyznała nagrodę dla prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jaworskiego z Wydziału Leśnego za podręcznik Hodowla lasu tom I i III,
• dyrekcja Centrum Administracyjnego nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie na ręce Rektora złożyła podziękowania
dla Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych za paczki ze słodyczami przekazanymi wychowankom domu dziecka,
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie po raz drugi jako jedyna uczelnia w Krakowie otrzymał miano miejsca przyjaznego seniorom.
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki – prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska poinformował, że dr inż. Grzegorz
Wcisło na światowej wystawie wynalazków w Brukseli otrzymał Złoty Medal za swój wynalazek oraz Grand Prix – najwyższe wyróżnienie
ze wszystkich sekcji tematycznych.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o:
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Anny Miechówki na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
• ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Teofila Łabzy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Agrotechniki i Ekologii
Rolniczej,
• zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Melioracji i Kształtowania
Środowiska,
• zatrudnienie prof. dr. hab. Marka Ptaka na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Zastosowań Matematyki,
• ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Misztala na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza,
• zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Kazimierza Wiecha na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ochrony Roślin,
• zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Barańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Hodowli
i Nasiennictwa,
• zatrudnienie dr. hab. inż. Dariusza Grzebelusa na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Hodowli
i Nasiennictwa,
• zatrudnienie dr. hab. inż. Piotra Siwka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Roślin Warzywnych i Zielarskich,

20

Senat pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Biochemii na Wydziale Ogrodniczym z dniem 14 grudnia 2012 roku.
Senat dokonał korekty:
• uchwały nr 39/2011 z dn. 27 maja 2011 r. dot. uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz III stopnia (studia
doktoranckie) w roku akademickim 2012/2013,
• uchwały nr 34/2012 z dn. 27 kwietnia 2012 r. dot. zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• Założenia do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok 2013,
• plan kosztów wydzielonych na rok 2013,
• prowizorium budżetowe Uczelni na rok 2013,
• plan nakładów na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł finansowania na lata 2012-2015.
Senat zatwierdził:
• wzory dyplomów doktora i doktora habilitowanego,
• sprawozdanie z działalności Uczelni za rok akademicki 2011/2012.
Senat pozytywnie zaopiniował koncepcję wydzielenia Miasteczka Studenckiego UR w obrębie II Kampusu UR przy al. 29 Listopada
w Krakowie.
Senat upoważnił Rektora do wprowadzenia – na dzień 31 grudnia 2012 r. – zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2012
i zobowiązał do przedstawienia informacji o dokonanych korektach.
Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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z życia Uczelni

• zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Gregi na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Przetwórstwa Produktów
Zwierzęcych.

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 25 stycznia 2013 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. Piotr Epler – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, pan Jerzy Sołtys – emerytowany pracownik Działu Inwentaryzacji, pan Józef Ochański – emerytowani
pracownik obsługi, pani Janina Zielińska – emerytowany pracownik obsługi, doc. dr hab. Elżbieta Lesińska – emerytowany pracownik
Wydziału Technologii Żywności, prof. dr hab. Andrzej Radwan – kierownik Zakładu Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno-Społecznego Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne: prof. dr hab. inż. Annie Miechówce, prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Ostrowskiemu, prof. dr. hab.
Markowi Ptakowi, prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Wiechowi, prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Gredze mianowanym na stanowisko
profesora zwyczajnego oraz dr. inż. Grzegorzowi Wcisło, który otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem od Jury wystawy „Brussels Innova
2012”, Grand Prix od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej OMPI oraz Order Wynalazczości Brussels Eureka – Krzyż Kawalerski
za wieloletnie osiągnięcia w wynalazczości.
Rektor pogratulował prof. dr. hab. inż. Januszowi Żmiji, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała nagrodę indywidualną za osiągnięcia organizacyjne.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
• zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Wiesława Musiała na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym,
• ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. lek. wet. Jerzego Niedziółki na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Hodowli Drobiu,
Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny.
Senat uchwalił Regulamin studiów trzeciego stopnia kształcenia – studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Senat pozytywnie ocenił Roczny raport oceny stanu jakości kształcenia Jednostek Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za rok 2011/2012.

Senat dokonał:
• korekty uchwały nr 34/2012 z dn. 27 kwietnia 2012 r. dot. zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013,
• korekty uchwały nr 102/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. dot. opinii w sprawie planu remontów i inwestycji na 2013 r.
Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację Rektora o wprowadzeniu na dzień 31 grudnia 2012 roku zmian w planie rzeczowofinansowym Uczelni na rok 2012.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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– wspomnienia rektora po 26-ciu latach.
Prof. dr hab. Piotr Zalewski – Rektor Akademii Rolniczej
im. Hugona Kołłątaja w latach 1984-1985 oraz 1989-1990
W artykule takim jak poniższy, rektor sprzed
dwudziestu kilku lat powinien zapewne pisać raczej o Uczelni, niż o sobie. Co uczelnia
zyskała w czasie jego kadencji: materialnie,
intelektualnie, programowo? Subiektywne
wspomnienia i odczucia powinien zachować
dyskretnie, czy nawet, jeśli potrzeba dyplomatycznie, dla siebie. Budowle, sale, akademiki, laboratoria były i będą, a ludzie, którzy
wypełniali je życiem odchodzą. Materialna
strona życia Uczelni jest, jak można się spodziewać, dobrze udokumentowana w archiwach, natomiast subiektywne wspomnienia
i odczucia znikają wraz z ludźmi.
Niniejszy tekst dotyczy najkrótszej
kadencji rektorskiej na naszej Uczelni odkąd stała się samodzielną. Ściśle biorąc
były to dwie roczne kadencje, przedzielone
4-letnią przerwą. Dlatego i to, nazwijmy je
„Sprawozdanie jubileuszowe”, powinno być
najkrótszym z zaplanowanych przez Redakcję Biuletynu UR opowiadań żyjących
byłych rektorów o samych sobie. Niemniej,
niech mi wolno będzie dołączyć coś ze zdarzeń z lat sąsiednich, tym bardziej, że rektorów z tamtych lat nie ma już między nami.
Funkcja prorektora pełniona w „ciekawych
czasach”, bezpośrednio przed rektorską zasługuje na wspomnienie, ale także późniejsze lata w Radzie Głównej, w której z woli
Kolegów, „pocieszałem się” po przerwaniu
pierwszej kadencji.
Czym tamte czasy różniły się od dzisiejszych? W „skali makro” każdy z nas potrafi
to powiedzieć, w „skali mikro” w danym
wypadku pracy władz akademickich, wiele
rzeczy uległo zapomnieniu, przedawnieniu

i ipso facto chrześcijańskiemu wybaczeniu.
Czasem jakieś spotkanie, czy rozmowa odświeża wspomnienie: dramatyczne, zabawne, smutne, a nawet, z dzisiejszego punktu
widzenia, trudne do wiary.
Zalążek mojego macierzystego wydziału
techniki rolniczej został przeniesiony do dzisiejszego Kolegium Wójcickiego w 1971 r. 10
lat później nastąpił mój powrót na aleję Mickiewicza od razu w wysokie progi, a to za
przyczyną pierwszego powojennego rektora z wyboru, który przedstawił elektorom
dwóch solidarnościowych docentów, jako
kandydatów na swoich prorektorów. Byłem
jednym z nich, desygnowanym na „resort”
Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Elektorzy 3-krotnie potraktowali mnie
przychylnie. Pierwszy raz, jak wyżej wspomniano, na życzenie Rektora Janowskiego
w 1981 r., drugi raz w wyborach rektorskich
w 1984 r. i trzeci raz, żeby postawić na swoim w 1989 r. Tu wzmianka psychologiczna.
W tryby odpowiedzialnej funkcji mniej, lub
bardziej przygotowany do niej elekt wchodzi
powoli. Stopniowo nabiera rozpędu jak tuwimowska lokomotywa, pewności, że podoła i chęci, żeby ciągnąć dalej. W tym stanie
ducha wyprowadzałem się z rektoratu dwa
razy w 1985 i 1990 r.
Mój pierwszy szef w rektoracie, kiedy chciał powiedzieć coś poufnego, mówił
„chodźmy w ten kąt, to jest poza zasięgiem
aparatury podsłuchowej”. Można sobie wyobrazić, że widząc w 1989 r. w korytarzu,
kątem oka, jak osoby do tego niepowołane dyskretnie wyciągają jakieś kable (były
czasy!) z kanału telefonicznego rektoratu

Prof. dr hab. Piotr Zalewski
doznawałem uczucia, nie tyle ulgi, co szczerej satysfakcji.
Jako prorektor w dwuznacznej roli znalazłem się co najmniej dwukrotnie. Pierwsza
inauguracja wybranych rektorów była przyćmiona zdjęciem z funkcji przez władze,
wybranego rektora Politechniki, prof. Romana Ciesielskiego. Chodziło o zaznaczenie dezaprobaty dla tego faktu przez pozostałych rektorów Krakowa. Ci, zatem, którzy
byli w tej sprawie jednomyślni, umówili się
po cichu, że zbojkotują uroczystość inauguracyjną Politechniki w Teatrze Słowackiego.
Rektor polecił mi zastąpić go na tej imprezie,
na którą, jak się po niewczasie okazało, niektóre uczelnie nie wysłały nawet prorektorów. Tyle, że wykład inauguracyjny był, jak
pamiętam, bardzo dobry.
Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego
studenci zorganizowali strajk okupacyjny
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„…Subiektywne wspomnienia i odczucia
znikają wraz z ludźmi”

w pawilonie zootechniki. Ostrzegano nas,
słusznie, czy niesłusznie, że jeden z organizatorów tej akcji jest prowokatorem. Po zakończeniu strajku student ten przepadł gdzieś,
razem ze spirytusowym powielaczem, którym posługiwali się strajkujący. Mieć powielacz, to znaczyło wtedy prawie tyle, co mieć
pistolet. Ten sprzęt, który dziś wydawałby się
zabawny, był chyba własnością SZSP, w każdym razie na inwentarzu Uczelni. Jacyś ludzie
z administracji, naciskani zapewne przez wiadomych mocodawców, nękali rektora, żeby
ten nieszczęsny powielacz odzyskał. Rektor
powierzył mi tę wdzięczną funkcję, musiałem, więc w towarzystwie odpowiedniego
urzędnika udać się na kwaterę podejrzanego
studenta. Nikt tam, oczywiście, „ani go nie
widział, ani o nim nie słyszał”, wobec czego
zrezygnowaliśmy z dalszych poszukiwań.
Zdaje się, że powielacz w końcu się znalazł.
Pierwsza w stanie wojennym oficjalna
uroczystość l-majowa na Rynku (w 1982 r.
rozumie się) była dla zespołu Rektora Janowskiego trudnym dyplomatycznie momentem. Zbojkotowanie imprezy było, rzecz
jasna, wykluczone. Rektor obawiał się, że zostanie „zaproszony” na trybunę honorową.
Aby zapobiec niemiłej ewentualności ubrał
się w sposób mający zniechęcić organizatorów do takiego kroku. Na szczęście solidarnościowi sabotażyści rozładowali atmosferę,
włączając się do sieci megafonów z bardzo
realistycznym nagraniem krakania wrony.
Relacje z władzami ministerialnymi
w latach 1984/85 i 1989/90 były tak różne
od siebie, jak i same władze. W drugiej z tych
kadencji początkowo jeszcze tylko w nastroju, niebawem także personalnie. Widok niektórych ludzi, jacy nieoczekiwanie pojawili
się z wiosną 90. roku w gabinetach i na korytarzach Ministerstwa był naprawdę odświeżający. Ciemne postacie z minionej epoki
odpływały stopniowo fizycznie w niebyt,
psychicznie w zapomnienie.
„To jedyna osoba, z którą można tam
rozmawiać normalnie” ostrzegała początkującego prorektora przed pierwszym kontaktem służbowym z dotyczącym mnie pionem
MNiSzW szefowa Działu Nauki w naszym

rektoracie. Kontakty z wieloma osobami z ówczesnej Alei I Armii nie były dla mnie, także
później jako rektora, ani łatwe, ani przyjemne.
Rektorzy uważani za politycznie niepewnych
byli oczywiście nękani częstszymi i „bardziej
wnikliwymi” wizytacjami urzędników Ministerstwa, którzy przy sposobności usiłowali
werbować konfidentów na miejscu, co miewaliśmy potwierdzone z odbioru przez lojalne osoby z naszej administracji. Na pierwszą moją inaugurację roku akademickiego
(1984/85) nasz „opiekun” nie zdążył na czas
skutkiem spóźnienia warszawskiego pociągu
i ex post usiłował wyciągnąć ode mnie informację czy w czasie uroczystości nie zdarzyło
się coś politycznie niestosownego. Szczerze
mu współczułem. Przy okazji dowiedziałem
się, że krakowski komitet partii nie aprobuje
użytego przeze mnie terminu „świętej pamięci” w odniesieniu do zmarłych członków
społeczności akademickiej, wspomnianych
w przemówieniu inauguracyjnym.
Grubiańskie prowokacje urządzone
nam przez „nieznanych sprawców” nie miały poważniejszych następstw. W biały dzień
wrzucono do sekretariatu PZPR (obecnie
pokój 114) mały pojemnik z cuchnącą cieczą. Obawę, że wydzielający się gaz jest trujący rozproszył nasz kolega, profesor chemii,
obecny akurat przez przypadek w moim
gabinecie, kiedy wszczęto alarm. Wkrótce
potem wybito w rektoracie szyby. Tym razem w nocy „nieznany sprawca” ciskał kulki
metalowego spieku, ocenione przez nas później jako półprodukt rodem z Nowej Huty.
Celne rzuty wykonał stojąc na dachu baraku
garażowego od strony Czarnowiejskiej.
3 maja 1985 r. miały miejsce w Krakowie pamiętne rozruchy, w których uczestniczyli także studenci. Trzech naszych wychowanków milicja aresztowała i pobiła przy tej
okazji. Odbyła się rozprawa przed kolegium
orzekającym, zawiadomiono oficjalnie rektora. Z naszej strony chodziło o to, żeby nie
musieć ich relegować z Uczelni. Kiedy się
to działo, odebrałem telefon z Warszawy.
Mój rozmówca z Ministerstwa kategorycznie
żądał ode mnie wyrzucenia tych studentów.
Po chwili zorientowałem się, że jest to jego
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własna inicjatywa, w danej chwili jako
funkcjonariusza, bardziej niż urzędnika.
Odpowiedziałem, że muszę mieć polecenie
z MNiSzW na piśmie. Odczepił się i więcej
nie było o tym z Ministerstwem mowy.
W sprawie mojego odejścia z rektoratu
po roku pierwszej kadencji, dla uniknięcia zbędnego subiektywizmu lepiej będzie
posłużyć się dokumentami. Fragment protokołu z listopadowego posiedzenia senatu
z 1985 r. brzmi następująco:
Rektor Zalewski poinformował o przebiegu i wyniku rozmów w Ministerstwie
w dniu 28 XI 1985, dotyczących oceny działalności zespołu rektorskiego w związku
z postanowieniami znowelizowanej Ustawy
o Szkolnictwie Wyższym. W skład komisji
oceniającej wchodzili:
Przewodniczący – Dyr. Generalny dr
Henryk Kurowski, Dyr. Depart. Studiów
Rolniczych dr Ryszard Droba, Dyr. Depart.
Kadr mgr Kazimierz Dera, przedstawiciel
wydziału nauki KC PZPR p. Szyszko, Sekretarz KK PZPR mgr Kazimierz Augustynek.
W podsumowaniu rozmów Sekretarz Augustynek przedstawił stanowisko KK PZPR,
który nie wyraził zgody na pełnienie przez
doc. dra hbl. L. Spissa funkcji prorektora ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą. Władze ministerialne uznały to stanowisko za wiążące.
Wobec takiego stanowiska Komisji prof. Zalewski zrezygnował z pełnienia funkcji rektora. Prośba o dymisję została przyjęta.
W Ministerstwie wręczono mi pismo
poniższej treści:
Uprzejmie informuję, że na podstawie
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. nr 36. poz. 167 i nr 41. poz. 200)
nie potwierdzam pełnienia przez Obywatela
funkcji rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zgodnie z przytoczonym przepisem oznacza to pełnienie przez
Obywatela tej funkcji do dnia 30 listopada
1985 roku. w/z Ministra. Dyrektor Generalny dr inż. Henryk Kurowski.
Jak łatwo zauważyć zostało ono zredagowane w taki sposób, żeby stwarzać wrażenie, że zostałem usunięty, a nie, jak było
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w rzeczywistości, zrezygnowałem z pełnienia funkcji.
Reakcja społeczności uczelnianej, oczywiście inspirowana przez Solidarność, miała
charakter demonstracji poparcia. Dostałem
adres pożegnalny podpisany: Pracownicy
i Studenci Akademii Rolniczej w Krakowie,
którego przez skromność nie przytaczam
i zaszyłem się w Mydinikach na Wydziale.
Ale i tam nie obeszło się bez ostentacyjnych
wizyt przychylnych osób z kwiatami.
Najbardziej „podtrzymujący na duchu”
był list, jaki skierował do mnie prof. Adam
Klimek, ówczesny rektor AWF. Także pozostali członkowie krakowskiego Kolegium
Rektorów odnieśli się w większości ze zrozumieniem i aprobatą dla mojej decyzji. Ich
opinię potwierdziła w bardzo znaczący dla
mnie sposób pani Rektor SGGW.
W pierwszych miesiącach roku akademickiego 1989/90 stanęła na porządku
dziennym sprawa dokończenia przez rok kadencji odchodzącego na emeryturę mojego
poprzednika prof. Władysława Bali. Tak
się złożyło, że elektorzy ponownie powołali
mnie na to stanowisko. W związku ze zmianą ustawy o szkolnictwie dotrwałem na urzędzie prawie do końca roku kalendarzowego
1990, inaugurując jeszcze kolejny rok, w którym nie miałem już zarządzać Uczelnią.
23 czerwca 1990 r. obchodziliśmy stulecie
studiów rolniczych w Krakowie. „Tchnienie wolności” nadało tej imprezie nastrój,
którego parę lat wcześniej nie mieli podstaw
spodziewać się najwięksi optymiści. Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo odprawione
przez Kardynała Metropolitę Krakowskiego.
Z kolegiaty św. Anny pochód w togach przeszedł przez planty do Filharmonii. Okolicznościowy adres nadesłał premier Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki, jako minister
przemówił prof. Henryk Samsonowicz.
Reszta w porównaniu to szczegóły.
Miłe wspomnienia z Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego, do której skierowali
mnie koledzy, żebym się nie nudził po zrzuceniu rektorskiej togi, zawdzięczam w dużej mierze osobie przewodniczącego, krakowskiego
fizyka prof. Andrzeja Białasa. Jego poczucie

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1990/1991 w Filharmonii Krakowskiej
humoru w niezręcznych chwilach zabłysło
już w czasie spotkania kierownictwa Rady
w naszej uczelni. W szczególności pamiętani
otwarte zebranie Rady Głównej w Kielcach.
Trzeba wiedzieć, że zwyczajowe tasiemcowe
powitania wszystkich obecnych, zwłaszcza
politycznych dygnitarzy, były zmorą uroczystości akademickich za PRL-owskich czasów.
Jednemu z moich poprzedników zdarzyło się
przerwać w połowie rektorskie przemówienie
inauguracyjne w filharmonii, żeby powitać
któregoś z powiatowych sekretarzy partii,
który właśnie wszedł na salę.
Otóż w Kielcach, już za Rzeczypospolitej oczywiście, profesor Stelmachowski,
ówczesny minister, spóźniony, dyskretnie
wślizguje się na swoje miejsce w prezydium.
Przewodniczący nie przerywa obrad. Z tylnych rzędów ktoś wstaje i zabiera głos:
„Panie przewodniczący, pan nie zauważył, proszę powitać pana ministra”. „Przepraszam, ale kto pan jest?” – pyta prof. Białas.
„Jestem rektorem politechniki w X.” – odpowiada zagadnięty. „W takim razie nie zna
pan naszych zwyczajów, my nigdy i nigdzie
nie witamy nikogo”.
Na zakończenie jeszcze jedna anegdota
z Rady Głównej. Otrzymujemy zaproszenie od niemieckiego ministerstwa oświaty
do złożenia wizyty, jeszcze wówczas w Bonn.
Zostaje skompletowana ochotnicza delegacja.
Jako jedyny jej uczestnik władający niemieckim jestem mianowany przewodniczącym.

Centrum rządowe odgrodzone od miasta,
strażnicy uzbrojeni. Prowadzimy ciekawe
rozmowy (głownie po angielsku), otrzymujemy kilogramy programów i ustaw akademickich. Obiad w stołówce. Jadalnia tym
się różni od naszej w ministerstwie, że po jedzeniu talerze odkłada się na nowoczesny
taśmociąg do zmywalni. Nad tym urządzeniem na ścianie napis: „Bramka taśmociągu
ma wysokość 22,5 cm prosimy nie układać
talerzy w pryzmy wyższe od tego wymiaru”.
– Widzę w tym napisie czysty wytwór niemieckiego ducha technicznego – mówię do naszego akademickiego przewodnika i opiekuna.
Zrozumiał, ale nie podjął tematu.
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Prof. dr hab. inż. Andrzej Jaworski
laureatem nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jaworski
W piśmie z 27 listopada 2012 r. prof. dr
hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego poinformowała,

że prof. dr hab. Andrzejowi Jaworskiemu
przyznała nagrodę za podręcznik Hodowla
lasu, tom I i III.
Profesor Andrzej Jaworski jest autorem podręcznika Hodowla lasu wydanego
przez PWRiL w dwóch tomach. Pierwszy
tom Sposoby zagospodarowania, odnawianie
lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów
oraz trzeci tom Charakterystyka hodowlana
drzew i krzewów leśnych, natomiast tom drugi znajduje się w druku.
Podręcznik dotyczy kluczowego działu leśnictwa – hodowli lasu, która bazuje
na szerokiej wiedzy z dziedziny genetyki, fizjologii drzew, nasiennictwa i szkółkarstwa,
klimatologii, gleboznawstwa, ekologii drzew
i drzewostanów jak również, techniki leśnej
i organizacji pracy. We wszystkich tych dziedzinach generowana jest stale nowa wiedza
publikowana w najróżniejszych czasopismach naukowych oraz monografiach.
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Prof. dr hab. inż. Andrzej Jaworski
dokonał podsumowania tej wiedzy opracowując podręczniki obejmujące cały zakres hodowli lasu (od charakterystyki lasu
pierwotnego, sposobów zagospodarowania
lasów, odnawiania lasu, struktury genetycznej, przebudowy i przemiany po dokładną
charakterystykę najważniejszych gatunków
drzew i krzewów występujących w lasach
naszego kraju), co należy do rzadkości.
Od ukazania się w Polsce ostatnich podręczników zawierających syntezę ówczesnej
wiedzy hodowlanej minęło kilkadziesiąt
lat. Podręcznik akademicki Hodowla lasu
jest dziełem wyjątkowo wartościowym,
które pozytywnie wpłynie na poziom nauczania i rozwój nowoczesnej hodowli lasu
w naszym kraju.
Opracowanie:
dr Szymon Sikorski

W piśmie z 14 grudnia 2012 r. prof. dr hab.
Barbara Kudrycka poinformowała, że prof.
dr hab. inż. Janusz Żmija został laureatem
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wyróżnienie to przyznano w dowód uznania profesjonalizmu, osiągnięć
naukowych i zaangażowanie w środowisku
akademickim Polski i Europy. Wskazała
również na osiągnięcia i dokonania profesora Janusza Żmiji, jako Rektora Uniwersytetu Rolniczego.
Profesor Janusz Żmija pełnił urząd
Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przez dwie kadencje w latach 20052012. W tym okresie Uczelnia umocniła
swoją pozycję naukową, stając się w Polsce
jednym z wiodących ośrodków naukowych

w zakresie nauk rolniczych. Dowodem tego
było uzyskanie przez Uczelnię statusu uniwersytetu przymiotnikowego. Profesor
Żmija w latach 2008-2012 pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zaś
w latach 2005-2012 funkcję Wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Krakowskich. Przyczynił się do zainicjowania
ścisłej współpracy ze wszystkimi uczelniami
krakowskimi, w tym szczególnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, czego dowodem jest
powołanie Międzyuczelnianego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej oraz Kierunku
Weterynaria.
Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija,
fot. Mieczysław Kolasiński
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sukcesy pracowników

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
laureatem nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Nowatorskie badania
– biofortyfikacja roślin w jod
Kraków, 14 lutego 2013 r.

Poważanym problemem ogólnoświatowej
gospodarki żywnościowej jest niedostateczna podaż składników mineralnych (Fe, Zn,
Ca, Mg, Cu, Se i I) oraz witamin i związków odżywczych w diecie kilku miliardów
ludzi oraz w paszy licznej populacji zwierząt
hodowlanych.
Geneza takiej sytuacji leży między innymi w przeprowadzeniu „zielonej rewolucji”, która rozpoczęła się w latach 60. XX w.
W efekcie tego procesu wdrożono do produkcji nowe wysokoplenne odmiany roślin
uprawnych co pozwoliło zaspokoić potrzeby pokarmowe wzrastającej liczby ludności
na świecie. W porównaniu do tradycyjnych
odmian charakteryzują się one wyższym
poziomem plonowania, jednakże odznaczającego się niższą zawartością składników
mineralnych co najczęściej wiąże się z tzw.
„czynnikiem rozcieńczenia.”
Drugim powodem niedostatecznego
transferu w łańcuchu troficznym wspomnianych składników mineralnych jest

obserwowany, długofalowy trend obniżania się ich zawartości w glebach. Zjawisko
to związane jest z jednej strony z niedostatecznym nawożeniem, ale również z wynoszeniem z jednostki powierzchni większej ilości
makro-, mikroskładników i pierwiastków
śladowych przez wysokoplonujące odmiany.
Kolejną przyczyną tego stanu jest przechodzenie niektórych składników w glebach
w formy trudno rozpuszczalne (jako efekt
niewłaściwego gospodarowania) wskutek
czego są one mało dostępne dla roślin.
ZJAWISKO „UKRYTEGO GŁODU”

WHO oraz rządy poszczególnych krajów
prowadzą szeroko zakrojone programy ukierunkowane na walkę z deficytową zawartością wspomnianych składników mineralnych w żywności, która jest bezpośrednim
powodem zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu czy wręcz endemicznego występowania wielu jednostek chorobowych. Określa

się, że problem niedostatecznego transferu
z gleb do roślin (a zatem do łańcucha pokarmowego) składników mineralnych ma
między innymi bezpośredni związek ze zjawiskiem „ukrytego głodu” dotyczącego setek
milionów ludzi. Rośnie również świadomość
społecznej wagi tego problemu co może obrazować dynamiczny rozwój rynku jak i spożycia różnego rodzaju suplementów diety −
przykładowo w 2012 r. jego wartość w Polsce
wyniosła około 2,5 mld zł. Szacuje się także
jego dalszy wzrost w naszym kraju na poziomie 9-15 proc. rocznie. Należy nadmienić,
że na ogół przyswajanie przez organizm
składników mineralnych z suplementów diety jest mniejsze niż z żywości. Stąd też zrodziła się idea biofortyfikacji (wzbogacania)
roślin – żywności w składniki mineralne
ponieważ jej koszty mogą być znacznie niższe w zestawieniu z makroekonomicznymi
nakładami przeznaczonymi na wdrażanie
powszechnych programów profilaktyki mineralnej prowadzonymi innymi metodami
czy też kosztami leczenia chorób wynikających z deficytu minerałów w diecie.
CZYM JEST BIOFORTYFIKACJA?

Termin biofortyfikacja na dobre zagościł
w światowej literaturze (z języka angielskiego Biofortification) i oznacza on procesy lub
zabiegi mające na celu zwiększenie zawartości składników mineralnych oraz witamin
i związków odżywczych w celu poprawy jakości biologicznej plonu, a w konsekwencji
stanu zdrowotnego konsumentów. Realizacja tych zamierzeń może odbywać się metodami agrotechnicznymi lub hodowlanymi
z użyciem narzędzi biotechnologicznych.

Pole doświadczalne
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Stąd też uważa się, że biofortyfikacja może
być „paramedycznym narzędziem” w rękach
naukowców i rolników dzięki, któremu mogą
oni pośrednio wpływać na poprawę zdrowia
całych społeczeństw.
DLACZEGO BIOFORTYFIKOWAĆ ROŚLINY
JODEM?

Zajęcia ze studentami
jodu. Problem biofortyfikacji jodem polega
na tym, że pierwiastek ten nie jest składnikiem pokarmowym roślin. Już w niewielkich dawkach powoduje on ich uszkodzenia,
a jego transfer z gleby do roślin jest utrudniony z powodu złożonych procesów transformacji jakim podlega on w tym środowisku.
ZESPÓŁ NAUKOWY UNIWERSYTETU
ROLNICZEGO

Od 2006 r. zespół naukowy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin oraz Katedry Uprawy
Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie (pod
kierunkiem prof. dr. hab. inż. Stanisława
Rożka i prof. dr. hab. inż. Włodzimierza
Sady) z sukcesem prowadzi badania nad
wzbogacaniem roślin w jod. Dotyczyły one
określenia możliwości procesu biofortyfiakcji warzyw w jod, z kompleksowym uwzględnieniem jego wpływu na wielkość i jakość
biologiczną plonu. Prowadzono je w uprawie szpinaku, sałaty, rzodkiewki, pomidora,
marchwi i ziemniaka wczesnego. Zrealizowano w tym zakresie dwa granty badawcze.
Aktualnie we współpracy z pracownikami
naukowymi Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR prowadzone są prace poświęcone opracowaniu strategii wzbogacenia
roślin zbożowych (na przykładzie owsa)
w jod. Przy udziale kadry naukowej Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności realizowany jest projekt

naukowy poświęcony określeniu przyswajalności jodu z biofortyfkowancyh warzyw
(sałaty i marchwi), ich wpływu na organizm
szczurów oraz rozwój ludzkich linii komórkowych (prawidłowych i nowotworowych).
Przeprowadzenie tych badań jest konieczne
ponieważ przed powszechnym wdrożeniem
agrotechnicznych zasad biofortyfikacji roślin w jod należy określić wpływ tego zabiegu nie tyle na rośliny i środowisko glebowe
ale również na bezpieczeństwo zdrowotne
konsumentów.
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Tekst: dr inż. Sylwester Smoleń
Katedra Uprawy Roli i Nawożenia
Roślin Ogrodniczych
Wydział Ogrodniczy

nauka

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego jak
bardzo ważną rolę pełni jod w organizmie
człowieka i zwierząt − chodzi tu nie tylko o funkcjonowanie tarczycy, ale również
między innymi o prawidłowy rozwój mózgu w okresie prenatalnym i niemowlęcym.
W Polsce oraz wielu krajach na świecie obowiązującym modelem profilaktyki jodowej
jest wprowadzenie jodu (najczęściej w formie
KI lub KIO3) do soli kuchennej. W miarę
„dobra skuteczność” tego programu wynika
z ponadnormatywnego (powyżej 5 g NaCl/
dobę) spożycia soli kuchennej − w Polsce
wynosi ono około 11,7-13,5 g soli na dzień.
W globalnym wymiarze jest to jednak jeden
z głównych czynników odpowiedzialnych za
powstawanie między innymi chorób układu krążenia. Z tego powodu WHO zaleca
zredukowanie konsumpcji soli, co w konsekwencji może powodować pogorszenie stanu zaopatrzenia ludności w jod. Wydawać
by się mogło, że istnieje proste rozwiązanie
polegające na tym, że wraz z ograniczeniem
stosowania NaCl należy zwiększyć poziom
introdukcji jodu do soli. Mało kto jednak
wie, że straty jodu z soli kuchennej podczas
produkcji, przechowywania, transportu i gotowania dochodzą nawet do 90 proc. W tym
też upatruje się fakt, że pomimo obowiązku
jodowania soli i wysokiego poziomu jej spożycia aktualnie 59,9 proc. dzieci oraz 56,9
proc. osób dorosłych na terenie Europy odczuwa problem niewystarczającego dziennego pobrania jodu z pożywieniem.
Proponuje się zatem nowatorskie rozwiązanie polegające na biofortyfikacji roślin,
a zwłaszcza warzyw w jod. Wydaje się, że jest
to godne polecenia ponieważ znaczną część
warzyw spożywa się na świeżo bez obróbki
kulinarnej, w czasie której dochodzi do strat

Stypendia dla najlepszych
Kraków, 7 lutego 2013 r.

W podniosłej scenerii w Sali Senackiej JM
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
i prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – Rektor
UR w latach 2005-2012 – prezes Fundacji
Uniwersytetu Rolniczego wręczyli stypendia 59 najlepszym studentom I i II stopnia
oraz doktorantom. W tym 53 stypendia dla
studentów i 6 dla doktorantów pochodziło
z Własnego Funduszu Stypendialnego, zaś
5 ze środków Fundacji. Wysokość stypendiów ze środków Funduszu wynosiła 900 zł,
zaś ze środków Fundacji 1000 zł. Zebranych
gości powitał dr hab. inż. Sylwester Tabor,
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich, wyrażając radość z faktu,
że tak wielu studentów osiągnęło wysokie
wyniki w nauce.

otrzymało to wyróżnienie. – Spotkania
z najlepszymi studentami naszego Uniwersytetu w zasadzie odbywają się tylko dwa
razy w roku, przy okazji otrzymywania
stypendiów i drugie w czasie sesji kół naukowych – powiedział JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż.
Włodzimierz Sady. – Wspominam o tym,
gdyż mam takie odczucie, że z najlepszymi
studentami spotykamy się zbyt rzadko. Jednak to dla nas nauczycieli akademickich –
waszych nauczycieli – każde takie spotkanie
to wielka radość i powód do dumy. Proszę
zatem przyjąć serdecznie gratulacje oraz
przekazać moje słowa swoim najbliższym –
zakończył Rektor.
FUNDACJA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
DZIAŁA

TO PRAWDZIWA RADOŚĆ

Uzyskanie wysokiej średniej w nauce nie
jest łatwe, zwłaszcza, gdy trzeba naukę
godzić z pracą. Tym bardziej na uznanie
zasługuje fakt, że tak wielu studentów

Inicjatorem powołania Fundacji Uniwersytetu Rolniczego jest prof. dr hab. inż.
Janusz Żmija. Środki przez nią gromadzone pochodzą z dobrowolnych wpłat
wielu osób i instytucji, a przeznaczane

Pamiątkowe zdjęcie stypendystów i Władz Uczelni
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są dla osób, które najlepiej się uczą, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej. – Jak zaznaczył Pan Rektor
Sady, przyznanie stypendium dla najlepszych studentów to wielka radość – powiedział prof. dr hab. inż. Janusz Żmija.
– Powołując Fundację chcieliśmy ułatwiać
dostęp do wiedzy studentom zdolnym, lecz
będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Takich stypendiów przyznaliśmy około 80,
w tym roku 5. Mam nadzieję, że kończąc
studia i osiągając sukces zawodowy i finansowy, będziecie Państwo pamiętać, o tym by
podzielić się swoim sukcesem i pomóc młodszym koleżankom i kolegom. Pragnę jeszcze
dodać, że jedno ze stypendiów przyznanych
przez Fundację ufundował JM Rektor
Uniwersytetu Rolniczego, za co serdecznie
w imieniu studentów dziękuję – zakończył
wystąpienie profesor Żmija.
MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWĄ POMOC

W krótkim wystąpieniu dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR, jako przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Stypendiów
oraz szef ZNP pogratulowała nominatom
i przypomniała, że jeżeli w podaniu student
zaznaczy, że jego rodzice są nauczycielami,
może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Jednak jak zaznaczyła do tej pory nikt
z takim podaniem nie zwrócił się do niej.
Na koniec uroczystości głos zabrał
przedstawiciel studentów Paweł Krasa –
wiceprzewodniczący URSS, który w imieniu nagrodzonych serdecznie podziękował
obecnym na sali dziekanom wydziałów oraz
Władzom Uczelni.
Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Wykorzystajmy i promujmy nasz potencjał

Analizując założenia nowego budżetu Unii
Europejskiej na lata 2014-2020, można zauważyć, że wielką szasną rozwoju nie tylko
nauki, lecz także Polski, jako kraju posiadającego znaczący potencjał intelektualny,
będzie jeszcze ściślejsza współpraca Uczelni
z otoczeniem gospodarczym. To przekonanie znalazło już odzwierciedlenie w powołaniu Konwentu Uniwersytetu Rolniczego.
Skupia on przedstawicieli świata biznesu,
posiadających odpowiedni potencjał do realizacji innowacyjnych rozwiązań opracowywanych przez pracowników naukowych
naszej Uczelni.

Drugim, równie istotnym kierunkiem
działań, jest jeszcze szersze wykorzystanie
w praktyce wyników badań akademickich
i zwiększenie poziomu wdrożeń do gospodarki. Ma to na celu szersze włączenie się Uniwersytetu Rolniczego w rozwój cywilizacyjny
regionu. Wymaga jednak ciągłego monitorowania rynku pod kątem możliwości prowadzenia badań, w tym tych współfinasowanych
z funduszy europejskich. W naszej Uczelni
funkcję koordynacyjną w tym obszarze pełni Centrum Transferu Technologii. Dział
ten zajmuje się między innymi systematycznymi konsultacjami z wieloma podmiotami
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
samorządowymi i organizacjami społecznymi
zainteresowanymi współpracą z Uniwersytetem. Budowanie i tworzenie tej platformy
zderzenia oczekiwań i potrzeb badawczych
biznesu i innych podmiotów gospodarczych,
z możliwościami ich zaspokojenia przez kadrę
naukową Uniwersytetu Rolniczego, będzie
przynosić wymierne rezultaty.
Jestem przekonany, że zdynamizowanie komercjalizacji wyników badań prowadzonych w Uczelni, przyniesie także efekty
w postaci budowania trwałej i rozpoznawalnej marki Uniwersytetu Rolniczego w regionie, kraju i za granicą.
Cieszę się, że Biuletynie Informacyjnym
powstała specjalna sekcja poświęcona współpracy z gospodarką, w której przedstawiane
będą inicjatywy służące prezentacji naszych
działań na styku nauki i praktyki.
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
Prorektor ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy z Gospodarką
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współpraca z gospodarką

Kraków, 20 lutego 2013 r.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie sp. z o.o. – nowoczesne
narzędzie komercjalizacji
Kraków, 25 lutego 2013 r.
„Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają,
podczas gdy pozostali czekają jego nadejścia”
Thomas Alva Edison

Współczesną gospodarkę charakteryzuje nowoczesność i konkurencyjność, dlatego też
wymaga ona innowacji trafiających na rynek
w postaci nowych produktów i usług. Umiejętność przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie i rozwiązania decyduje o rynkowym sukcesie przedsiębiorstw.
Ogromnymi wyzwaniami współczesności
stają się zachęcenie środowiska naukowego
do wykorzystywania mechanizmów transferu wiedzy oraz zainteresowanie tematem
przedsiębiorczości i działań komercyjnych.
Z tych powodów niezwykle ważne jest wyposażenie jednostek naukowych w instrumenty organizacyjne, które pozwolą na intensyfikację tych procesów.
POLITYKA WSPARCIA INNOWACYJNEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie stara się
sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki opartej na innowacyjności, poprzez
realizację szeregu działań propagujących
transfer wiedzy. Działania te obejmują
wspieranie przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizowanie szkoleń z tego
zakresu, powstanie miejsc umożliwiających
prowadzanie własnej działalności gospodarczej (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Preinkubator Przedsiębiorczości

Akademickiej UR/CTE) wraz z szerokim
dostępem do profesjonalnego doradztwa
co jest niezwykle istotne dla początkującego przedsiębiorcy. Realizację tych działań
umożliwia funkcjonowanie wyspecjalizowanej jednostki – Centrum Transferu Technologii. Do głównych zadań CTT należy
transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki,
a gospodarką. Celem jednostki jest również
stymulowanie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w oparciu o wprowadzony Zarządzeniem Rektora
nr 28/2012 w sierpniu 2012 r. Regulamin
Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności
Przemysłowej oraz Zasad Komercjalizacji
Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Regulamin ten określa zasady przysługiwania własności intelektualnej, zasady
i formy ochrony prawnej i faktycznej dóbr
intelektualnych, procedury wyboru danej
formy ochrony, zasady poufności wyników
badań naukowych i prac rozwojowych,
zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności
przemysłowej, jak również zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.
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CENTRUM INNOWACJI UNIWERSYTETU
ROLNICZEGO W KRAKOWIE SP. Z O. O.

W budowie efektywnego systemu kreowania
innowacji ważną rolę odgrywać powinna
powołana w marcu 2012 r. spółka celowa
– Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o., która pełni
rolę pośrednika przepływu wiedzy ułatwiając wdrożenie nowych rozwiązań rynkowych. Jedynym udziałowcem Spółki jest
Uniwersytet Rolniczy.
Podstawowym celem jej działalności
jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pomoc
w realizacji zadań Uniwersytetu. Centrum
Innowacji Uniwersytetu Rolniczego sp.
z o.o. wspiera naukowców, w szczególności
pracowników i studentów Uczelni poszerzając ich wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz potrzeb rynku. Spółka stała się
pośrednikiem ułatwiającym nawiązywanie współpracy pracowników naukowych
ze środowiskiem biznesu, głównie poprzez
zlecanie wykonania wszelkich analiz i badań dla potrzeb firm. Jej działalność oddziałuje również na rozwój przedsiębiorstw
umożliwiając im dostęp do potencjału
pracowników Uczelni, nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które
mają wiodący wpływ na podniesienie ich
konkurencyjności i znaczenia na rynku.

współpraca z gospodarką

Zadaniem Spółki jest również wspieranie
osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą poprzez świadczenie
usług doradczych i szkoleniowych w tym
zakresie.
14 czerwca 2012 r. Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
sp. z o.o., nabyła 10 proc. udziałów w spółce
KLM-LAB sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, stając się tym samym współwłaścicielem
spółki typu spin-off. Współpraca z przedsiębiorstwem ułatwi prowadzenie wspólnych
badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz analiz technicznych wykonywanych przez pracowników naukowych
Uniwersytetu Rolniczego.
Zwiększenie aktywności działalności
Spółki oraz jej rozwój umożliwi uzyskanie
dofinansowania z Programu wsparcia spółek
celowych SPIN-TECH – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o które obenie aplikuje Spółka. W wyniku realizacji ww. Projektu, Centrum Innowacji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. zidentyfikuje i dokona oceny potencjału komercjalizacyjnego praw własności intelektualnej
Uczelni, przeprowadzi analizę możliwych
ścieżek komercjalizacji praw własności
przemysłowej Uniwersytetu oraz dokona
ich wyceny. Planuje się również podjęcie
działań, mających na celu doprowadzenie
do komercjalizacji własności intelektualnej
pracowników Uniwersytetu Rolniczego,
stworzenia strony internetowej z katalogiem usług Spółki wraz z ofertą własności
przemysłowej. Dzięki rozpoznaniu potrzeb
rynku, Spółka będzie mogła stworzyć
ofertę dostosowaną do potrzeb potencjalnych klientów. W ramach Projektu SPIN
– TECH, Spółka planuje koncentrację
na 2 zgłoszonych do ochrony międzynarodowej (PCT) wynalazkach, które zamierza
zaprezentować podczas targów międzynarodowych. Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego sp. z o.o. prowadzi
również aktywną działalność w zakresie
pozyskiwania funduszy europejskich.
Zadania jakie realizuje Spółka Uniwersytetu Rolniczego przyczyniają się

do rozwoju nie tylko środowiska lokalnego,
ale również na poziomie regionalnym poprzez kreowanie warunków, do efektywnej
współpracy między jednostkami badawczorozwojowymi, przedsiębiorcami oraz jednostkami administracji publicznej.
MOTYWACJA NAUKOWCÓW

Problematyka transferu wiedzy i komercjalizacji technologii ma szczególne znaczenie strategiczne dla rozwoju gospodarki kraju. Wyniki badań, publikacje

i patenty przekładają się na rynkowe zastosowania w nowoczesnych produktach, technologiach i usługach. Dlatego też, należy wykorzystać potencjał pracowników naukowych
naszej Uczelni i zachęcić ich do korzystania
z narzędzi znajdujących się w zasobach Uniwersytetu. Jednym z nich jest bezsprzecznie
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.
					
			
Opracowanie:
dr inż. Krzysztof Klęczar,
mgr inż. Adelina Kasprzak
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Międzynarodowa konferencja
„Witalne krajobrazy jako warunek
zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich”
Wiedeń, 14-15 lutego 2013 r.

W Wiedniu odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni okres realizacji projektu
pod nazwą Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualisation Techniques VITAL LANDSCAPES wdrażanego
w ramach unijnego programu CENTRAL
EUROPE. Polskim partnerem projektu był
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a projekt
wdrażany był przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Katedrę Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii).

W ramach pierwszego dnia konferencji
(14 lutego 2013 r.) miała miejsce sesja plenarna otwarta przez prof. Gerdę Schneider – dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Uniwersytetu
Rolniczego w Wiedniu, pana Franka Ribbe
– przedstawiciela Lead partnera oraz pana
Lubora Jusko – przedstawiciela Sekretariatu Technicznego Programu CENTRAL
EUROPE. Następnie referat Vital Landscapes and results przedstawił pan Jörn Freyer
– manager projektu.

Jörn Freyern – manager projektu otwiera konferencję
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OBRADY

Bezpośrednio po otwarciu konferencji
i wprowadzeniu w tematykę projektu odbyła się I sesja „okrągłego stołu”, moderowana
przez Petera Jungmeiera z Akademii SPES
GmbH. W dyskusji udział wzięli: pani Maja
Simoneti z Lubliany, prof. Gernot Stöglehner z Wiednia, dr László Kollányi z Budapesztu oraz pani Agata Prokop z Centrum
Transferu Technologii UR Kraków.
W kolejnej części obrad dotyczącej
przeglądu osiągnięć z naszego Uniwersytetu
wystąpili pracownicy Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii UR Kraków
– dr inż. Jacek M. Pijanowski oraz dr inż.
Bartosz Mitka. Dr Jacek M. Pijanowski
zaprezentował wypracowane w ramach projektu metody badawcze z zakresu interakcji
pomiędzy wizualizacjami 3D a aktywną partycypacją społeczności lokalnych. Natomiast
dr Bartosz Mitka przedstawił metodologię
opracowania wizualizacji 3D, na podstawie
danych projektowych i geoprzestrzennych
na przykładzie obiektu pilotażowego – folwarku rodu von Nostitz w Mściwojowie.
15 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu VITAL
LANDSCAPES. Na posiedzeniu tym

omówiono wszystkie sprawy dotyczące długofalowych efektów projektu po jego zakończeniu. Rozmawiano również na temat zasad
dalszej współpracy, w tym kolejnego dużego
projektu dotyczącego interakcji pomiędzy
zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, a aktywnym kształtowaniem krajobrazu, planowanym do wdrożenia w ramach
kolejnej edycji programów Europejskiej
Współpracy Regionalnej oraz 8 Programu
Ramowego Unii Europejskiej.
Posiedzenie Komitetu Sterującego
i konferencję zakończyło uroczyste podpisanie przez partnerów Declaration for Vital
Landscapes skierowanej do instytucji centralnych krajów Unii Europejskiej oraz administracji unijnej.
PROJEKT VITAL LANDSCAPES

Dyskusja przy „okrągłym stole” – od lewej prof. Gernot Stöglehner, dr László Kollányi i Agata
Prokop

konferencje

Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych
działań Wydziału w tym zakresie, a jego
głównym celem było zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego rozwoju krajobrazów kulturowych obszarów wiejskich w Europie Centralnej.
Partnerami w projekcie, oprócz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, są następujące instytucje:
• Landgesellschaft Sachsen-Anhalt GmbH
(Lead Partner – Niemcy),
• Universität für Bodenkultur Wien
(Austria),
• Corvinus University Budapest
(Węgry),
• Czech Academy of Science,
• Institute of Geography of the Slovak
Academy of Sciences,
• Ljubliana Urban Institute (Słowenia),
• Landesheimatbund Sachsen-Anhalt
e.V. (Niemcy).
Analizując wyniki projektu, na pierwszym miejscu należy wskazać naukowe opracowanie innowacyjnych technik wizualizacji
3D dla tworzenia koncepcji zmian w krajobrazach kulturowych. Te modelowe w skali
Polski prace zrealizowano dla folwarku rodu
von Nostitz w Mściwojowie (obiekt badań
w ramach projektu). Na ten cel opracowano

W głębi kardu od lewej prof. dr hab. inż. Urszula Litwin oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof
Ostrowski – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – w czasie dyskusji
innowacyjną metodykę tworzenia realistycznych wizualizacji komputerowych. Wizualizacje – choć bardzo ważne dla projektu
– nie stanowiły jednak celu samego w sobie.
Były one elementem metodyki budowania

partycypacji społecznej, badanej w ramach
zaawansowanych projektów pilotażowych
przy aktywnym włączeniu społeczności lokalnej i decydentów. W ramach prac przeprowadzono seminaria regionalne i specjalne
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Burkart KolbmÖller i Peter Jungmeier
warsztaty w Mściwojowie mające na celu
zainteresowanie społeczności lokalnej rozwiązaniami zaproponowanymi w wizualizacjach 3D. Aspekt akceptacji społecznej dla
nowych rozwiązań jest coraz istotniejszy dla
umożliwienia realizacji wszelkich zamierzeń
inwestycyjnych czy rozwojowych w przestrzeni – od komunalnych inwestycji infrastrukturalnych po miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy ponadlokalne
zamierzenia inwestycyjne.
Istotnym elementem tych prac badawczo-wdrożeniowych była współpraca z siecią instytucji i organizacji pozarządowych
z Austrii, Niemiec, Słowenii, Czech, Węgier i Słowacji skupionych wokół instytucji
partnerskich w ramach projektu. Intensywna komunikacja pomiędzy partnerami
projektu i aktywne włączenie społeczności
lokalnych i regionalnych do działań ma za
zadanie zapewnienie jego wynikom wysokiej jakości i trwałości.
Całość prac zespołu projektu VITAL
LANDSCAPES daje istotne podwaliny
naukowe pod nowe podejście do poprawy
funkcjonowania, ochrony i rozwoju walorów kulturowych krajobrazu w Europie
Centralnej.

Ważnym istotnym elementem tego etapu projektu VITAL LANDSCAPES był
rozwój systemu informacji i promocji wyników badań, dotyczący potrzeby aktywnej
ochrony i zarządzania rozwojem krajobrazów kulturowych. W tym celu zrealizowano konkretne działania. Na pierwszym
miejscu należy wskazać film popularnonaukowy Witalne krajobrazy Małopolski,
który przyczynia się do promocji nauki polskiej i Uczelni wśród odbiorców krajowych
i zagranicznych. Kolejnym ważnym działaniem była publikacja prezentująca bieżące
zadania w projekcie szerokim społecznościom lokalnym i decydentom. Efekty prac
wdrożeniowych były opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej, co miało na celu
podniesienie świadomości społecznej zapoznanie odbiorców z lansowanymi rozwiązaniami. Każdy z partnerów był organizatorem licznych workshop’ów służących
wymianie doświadczeń i myśli naukowej.
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Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Urszula Litwin,
dr inż. Jacek M. Pijanowski,
inż. Halina Stachura
Zdjęcia: dr Andrzej Kwinta

Centrum Kultury Studenckiej wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i Stowarzyszeniem Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, zorganizowało VII ogólnopolską
konferencję pod nazwą Produkty Tradycyjne
szansą rozwoju regionalnej turystyki kulturowej. Patronat nad konferencją objęli JM
Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady oraz Józef Lassota – przewodniczący Małopolskiej Grupy Parlamentarnej
poseł na Sejm RP. Swoją obecnością zaszczycili nas także dr hab. inż. Sylwester Tabor
prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich oraz dr hab. inż. Stanisław
Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej.
ZNACZENIE TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW

Konferencję uroczyście rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr
hab. inż. Włodzimierz Sady, który wyraził
swoje poparcie dla tej inicjatywy oraz życzył
wszystkim owocnych obrad oraz wypracowania praktycznych rozwiązań podczas debaty.
Pierwszą część konferencji poprowadził mgr
inż. Michał Szanduła (UR). Zaczęła się ona
od wygłoszonego przez prof. dr. hab. inż.
Czesława Nowaka (UR) referatu, który
w sposób ciekawy i interesujący przedstawił
na różnych przykładach ogromne znaczenie
produktu tradycyjnego w rolnictwie światowym. Wprowadzeniem do podjętej tematyki
było m.in. wystąpienie Janusza Klaga – wójta gminy Łącko, która ze swym markowym
produktem stała się wizytówką możliwości
rozwoju regionu. Wójt poruszył też problemy

VII ogólnopolska konferencja
„Produkty tradycyjne szansą rozwoju
regionalnej turystyki kulturowej”
Kraków, 17 grudnia 2012 r.

DEBATA O PRZYSZŁOŚCI BRANŻY

Podczas konferencji odbyła się również debata dotycząca możliwości legalizacji alkoholowych produktów jako markowego produktu
turystyki kulturowej. Moderatorem debaty
był mgr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum), a uczestniczyli w niej: prof. dr hab.
inż. Czesław Nowak (UR), poseł na Sejm
RP Józef Lassota, mgr inż. Janusz Klag
–wójt gminy Łącko oraz Jerzy Klamczyński
zastępca przewodniczącego gminy Szydłów.
Debata była okazją do szerszego przestawienia
problemu z jakim borykają się rolnicy chcący

legalnie sprzedawać produkowane destylaty
oraz inne alkohole regionalne. Głos zabrali uczestnicy oraz zaproszeni goście, w tym
parlamentarzyści Joanna Bobowska oraz
Andrzej Romanek, którzy wyrazili ogromne
poparcie w podjętej kwestii.
SŁOWACKIE DOŚWIADCZENIA I POLSKI SMAK

Drugą cześć konferencji poprowadziła mgr
Elżbieta Kornalska (UR), zaś dyskusję
otworzył referat dr. hab. Janusza Smołuchy
(Akademia Ignatianum) – Słowackie przykłady produktów tradycyjnych i ich zastosowanie w turystyce, gdzie na praktycznym przykładzie prelegent przedstawił możliwości
wprowadzenia w obieg produktów tradycyjnych regionu podbratysławskiego i możliwe
ekonomiczne korzyści z tego płynące.
Dopełnieniem konferencji był niezwykle
ciekawy referat prof. dr. hab. inż. Władysława Migdała (UR) Gwara kuchni polskiej –
brzmi tajemniczo, smakuje bosko. Prof. Migdał

Promowanie produktów lokalnych może tworzyć miejsca pracy i służyć promocji regionu
wskazał, że kuchnia polska jest właśnie tym,
co powinno w Europie święcić sukcesy i być
marką zdrowej i tradycyjnej Polski. Kuchnia
nasza ma bowiem taką różnorodność i wieloaspektowość, której mogą pozazdrościć nawet
kuchnie włoskie i francuskie.
Po zakończeniu konferencji, w części
kuluarowej, zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji mieli okazję porozmawiać
degustując wyroby kuchni łąckiej, przygotowane przez Stowarzyszenie Gospodyń z Zagorzyna w gminie Łącko. To okraszenie smakiem tradycyjnych góralskich potraw dało
możliwość łączenia wartości naukowych
i estetycznych w jednym.
Tekst: mgr inż. Michał Szanduła
kierownik Centrum Kultury Studenckiej
Zdjęcia: Bernadetta Gawełek

Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem słuchali wykładów i włączali się w dyskusję
z praktykami
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Składamy serdeczne podziękowania dla
władz naszej Uczelni za ogromne wsparcie
naszej inicjatywy oraz wyrazy uznania dla
prelegentów za merytoryczne przedstawienie omawianej problematyki.

konferencje

legalizacji produktów alkoholowych produkowanych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Łącko i konieczności wsparcia tego
działania przez Małopolską Grupę Parlamentarną z jej przewodniczącym posłem Józefem
Lassotą. Wójt poprosił też o wsparcie naukowców, którzy mogli by przekonać swoim
autorytetem środowiska polityczne.

Wojewódzka konferencja
„Uwarunkowania realizacji małej retencji
w województwie małopolskim”
Kraków, 10 grudnia 2012 r.

Dla przybliżenia przedstawicielom samorządów gminnych problematyki związanej z gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenach rolniczych, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, przy współudziale Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zorganizował w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, konferencję Uwarunkowania realizacji
małej retencji w województwie małopolskim.
Uczestniczyło w niej 109 przedstawicieli
gmin, urzędów miast, jednostek administracji publicznej i stowarzyszeń naukowotechnicznych.

W prezydium konferencji zasiadali JM
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
oraz Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego, którzy wspólnie
otworzyli obrady, prowadzone w dalszej
części przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa
Ostrowskiego – dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.
REFERATY

Część referatową otworzył wicemarszałek
Wojciech Kozak przedstawiając Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Zarządu

Przemówienie Wojciecha Kozaka - wicemarszałka województwa małopolskiego
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Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Następnie pracownicy Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie wygłosili osiem referatów na następujące tematy:
• Zasoby wodne i plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza górnej Wisły
– prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik
– Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie,
• Zjawiska suszy w województwie Małopolskim – dr hab. inż. Antoni Kuźniar, prof. ITP. – Małopolski Ośrodek
Badawczy Instytutu TechnologicznoPrzyrodniczego w Falentach,
• Rodzaje i formy małej retencji w tym rola
i funkcje małych zbiorników wodnych
– dr inż. Andrzej Bogdał – Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
w Krakowie,
• Mała retencja na terenach leśnych –
mgr inż. Marcin Pawelec – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krakowie,
• Budowle i urządzenia do retencjonowania wód powierzchniowych w zlewni –
dr hab. inż. Bogusław Michalec, prof.
UR – Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji UR w Krakowie,
• Uwarunkowania lokalizacji zbiorników wodnych małej retencji – dr inż.
Włodzimierz Kanownik – Wydział

Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
w Krakowie,
• Wpływ zbiorników wodnych małej retencji na środowisko przyrodnicze – dr hab.
inż. Jan Zarzycki, prof. UR – Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
w Krakowie,
• Podstawy projektowania i eksploatacji
zbiorników wodnych małej retencji –
dr inż. Andrzej Wałęga – Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
w Krakowie.
Po wygłoszeniu wszystkich referatów
odbyła się dyskusja, podczas której wymieniono opinie i przemyślenia dotyczące problemów małej retencji.

ekstremalne zjawiska meteorologiczne,
dostrzegana jest potrzeba podjęcia działań
w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi na terenach rolniczych województwa
małopolskiego, zarówno w kontekście
ochrony przeciwpowodziowej jak i retencjonowania wód w celu przeciwdziałania
skutkom suszy.
Zaprezentowana tematyka powinna
zwiększyć świadomość i zainteresowanie

władz lokalnych potrzebą racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi poprzez
ich retencjonowanie, co z jednej strony przyczyniłoby się do zmniejszania deficytów
wody, a z drugiej ograniczyło ryzyko strat
powodziowych.

BY SKUTECZNIEJ CHRONIĆ
I GOSPODAROWAĆ ZASOBAMI

Konferencja skierowana była przede
wszystkim do jednostek samorządowych
województwa małopolskiego, a jej tematyka dotyczyła gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ze względu na coraz częstsze i silniej odczuwalne
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Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski
dr inż. Andrzej Wałęga

konferencje

Prezentacja referatu przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

Plan konferencji i sympozjów
organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie w 2013 r.

L.p. Temat konferencji

1

XXI Szkoła Zimowa
Hodowców Bydła.

2

Publiczne doradztwo
rolnicze wobec wyzwań
przyszłości i oczekiwań
mieszkańców wsi.

Zasięg

Termin
Data
Nazwisko
zgłoszenia i miejsce
organizatora
udziału
konferencji lub sekretarza

między- 06.01.
narodowa 2013 r.

Adres organizatora

11-15.03.
prof. dr hab.
2013 r.
Jan Szarek
Zakopane

Katedra Hodowli Bydła,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 12 662 41 63,
e-mail: khb@ur.krakow.pl
www.whibz.ur.krakow.pl

dr hab. inż.
Józef Kania,
prof. UR

Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. 12 662 43 28
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa
Rolniczego

10.03.
2013 r.

19.03.
2013 r.
Kraków

28.02.
2013 r.

23-24.04.
2013 r.
dr inż.
Kazimierz Mariusz Łoboda
Dolny

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
e-mail: loboda@up. poznann.pl
Współorganizator:
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków

10-12.06.
2013 r.
Dobczyce

dr Anna
Krakowiak-Bal

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków
tel. 12 662 46 55,
e-mail: annakrakowiak-bal@ur.krakow.pl

między- 15.03.
narodowa 2013 r.

13-14.06.
2013 r.
Kraków

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla
w Krakowie oraz
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
prof. dr hab. inż.
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Krystyna Koziec
tel. 12 662 4119,
rzkoziec@cyf-kr.edu.pl
www.whibz.ur.krakow.pl

między- 15.03.
narodowa 2013 r.

13-14.06.
2013 r.
Kraków

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
dr Jadwiga Flaga tel. 12 662 4084
kzzip@ur.krakow.pl
www.10pban.ur.krakow.pl

krajowa

3

Zastosowanie technologii
krajowa
informacyjnej w rolnictwie.

4

Infrastruktura i środowiska między- 6.01.
- problemy i perspektywy. narodowa 2013 r.

5

XXII Sympozjum
Molecular and
physiological aspects of
regulatory processes of the
organism.

6

X Konferencja Młodych
Badaczy Fizjologia
i Biochemia w Żywieniu
Zwierząt.

7

XXXIII Ogólnopolska
Szkoła Hydrauliki
Problemy przyrodnicze
w kontekście wpływu
na hydraulikę koryt
otwartych.

krajowa

30.04.
2013 r.
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dr hab. inż.
18-21.06.
Leszek Książek
2013 r.
Międzyprof. dr hab.
brodzie
inż. Wojciech
Żywieckie.
Bartnik

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 12 662 4172
e-mail: SH.UR.Krakow@ur.krakow.pl
Współorganizator:
Komitet Gospodarki Wodnej PAN.

8

9

10

11

Innowacyjność badań
w naukach o zwierzętach
– konferencja połączona
z Jubileuszem 60-lecia
Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt.
Toksyczne substancje
w środowisku.

XLI Sesja Naukowa
Komitetu Nauk
o Żywności PAN
Innowacyjność w nauce
o żywności i żywieniu.

Drobne gospodarstwa
rolne w Europie - aspekty
społeczne i ekonomiczne.

Zasięg

Termin
Data
Nazwisko
zgłoszenia i miejsce
organizatora
udziału
konferencji lub sekretarza

Adres organizatora

między- 20.03.
narodowa 2013 r.

20-21.06.
2013 r.
Kraków

dr hab. inż.
Piotr Micek

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
al. Mickiewicza 24/28, 30-059, Kraków
tel. 12 662 40 84
e-mail: konferencja@ur.krakow.pl
www.whibz.ur.krakow.pl

między- 15.02.
narodowa 2013 r.

25-26.06.
2013 r.
Kraków

prof. dr hab.
inż. Barbara
WiśniowskaKielian

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 43 42
e-mail: rrkielia@cyf-kr.edu.pl

krajowa

15.02.
2013 r.

2-3.07.
2013 r.
Kraków

5-6.07.
2013 r.
Kraków

międzynarodowa

prof. dr hab.
Teresa Fortuna
dr inż. Dorota
Gałkowska

Katedra analizy i Oceny jakości Żywności
Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122
30-149 Kraków, tel./fax: 12 662 47 46
e-mail: sesjapan@ur.krkaow.pl;
www.http://sesjapan.ur.krkaow.pl
Współorganizatorzy:
Komitet Nauk o Żywności
Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych
Gospodarstw Rolnych, Katedra Zarządzania
i Marketingu w Agrobiznesie
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
prof. dr hab. inż. tel. 12 662 43 71
e-mail: kzimwa@ur.krakow.pl
Janusz Żmija
Instytut Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
w Warszawie
Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
al. 29-Listopada 54

15.01.
2013 r.

11-12.09.
2013 r.
Kraków.

między- 31.03.
narodowa 2013 r.

16-18.09.
2013 r.
Kraków

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
dr inż.
ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków
Mariusz Fitowski tel. 12 662 46 17
e-mail: mariusz.fitowski@ur.krkaow.pl

12

Ziemia-Roślina-Człowiek. krajowa

13

Bioenergy and other
Renewable Energy
Technologies and Systems.

Współorganizator:
dr inż.
Monika Bieniasz Wydział Ogrodniczy
al. 29-Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. 12 662 52 54
e-mail: monika@ogr.ur.krakow.pl

14

XXVII Seminarium
Mechanizmy służące
utrzymaniu życia
i regulacji fizjologicznych.

krajowa

15.06.
2013 r.

21.09.
2013 r.
Kraków

Małopolska Wyższa Szkoła
im. Józefa Dietla w Krakowie
oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. inż.
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Krystyna Koziec
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 12 662 4119, e-mail: rzkoziec@cyf-kr.edu.pl
www.whibz.ur.krakow.pl

15

Wyzwania wobec
gospodarstw rodzinnych
a aspekcie projekcji zmian
w WPR.

krajowa

31.10.
2013 r.

6-7.11.
2013 r.
Kraków

Instytut Ekonomiczno-Społeczny
prof. dr hab. inż. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wiesław Musiał al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 43 54
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konferencje

L.p. Temat konferencji

Bal Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 26 stycznia 2013 r.

Tradycyjnie w karnawale JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego zaprasza pracowników
i przyjaciół Uczelni na spotkanie przy dobrej
muzyce. W tym wyjątkowym jubileuszowym dla naszego Uniwersytetu roku, po raz
pierwszy zaszczytne obowiązki gospodarza
pełnił JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Sady wraz z Małżonką witają gości

W okolicznościowym wystąpieniu życzył
wszystkim dobrej zabawy oraz podziękował
licznemu gronu sponsorów za zaangażowanie, bez którego organizacja tak dużego
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.
W sobotni mroźny wieczór, 26 stycznia,
sala w lokalu przy al. 29 Listopada wypełniła
się gośćmi, ale mimo to, każdy mógł bez trudności znaleźć miejsce do swobodnej zabawy.
W takt walca Nad pięknym modrym Dunajem
Pan Rektor wraz z Małżonką poszli w pierwszy taniec, inaugurując zabawę. Po raz kolejny,
z wielką swadą, umilając gościom czas, grał
zespół Silver Moon. Doskonały repertuar,
ciekawe i zabawne komentarze powodowały,
że czas mijał bardzo szybko.
Atrakcją wieczoru był dwuczęściowy
występ tanecznej pary mistrzowskiej – Anny
Uznańskiej – studentki IV roku Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu

Wspaniała atmosfera, doskonała muzyka, pyszne – ekologiczne jedzenie oparte na tradycyjnych
recepturach – to najkrótszy przepis na zabawę do białego rana. W rytmie przeboju „Jedzie pociąg z daleka” – wszyscy wyruszyli w podróż…
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Pokaz tańca w wykonaniu pary mistrzowskiej
Anny Uznańskiej – studentki IV roku Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Marcina Koczura – studenta II roku studiów magisterskich Wydziału
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rolniczego w Krakowie i Marcina Koczura – studenta II roku studiów magisterskich
Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Jak przystało na mistrzów, dali
pokaz tańca na światowym poziomie. Ta wyjątkowa uczta dla oczu zachęciła wszystkich
do dalszej zabawy.
Niespodziewanie błysnął niedzielny
poranek i trzeba było się rozstać. Pocieszające jest jednak to, że następny bal Uniwersytetu Rolniczego za mniej niż rok, czyli już
wkrótce.
Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Bal stawonoga pod hasłem
„Nie bójmy się pająków”
Kraków, 2 lutego 2013 r.

I znowu w „ARCE” pojawili się tłumnie
dziadkowie wraz z wnukami. Tym razem
pretekstem do kolejnego, międzypokoleniowego spotkania stał się… „Bal stawonoga”
– impreza zorganizowana w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego. Spotkanie, miało na celu przekonać przybyłych o pięknie
otaczającego nas świata, którego jednym
z najciekawszych i najbardziej tajemniczych
składników są pająki.
„NIE BÓJMY SIĘ PAJAKÓW”

Żywe pająki zawsze wzbudzają ciekawość i strach jednocześnie
dotyczącej tych popularnych, ale mało poznanych zwierząt. Po kabaretowym występie
rozpoczęła się prawdziwa zabawa zorganizowana przez Katarzynę Prusinowską i Agatę Galę, w trakcie której odbył się konkurs
tańca i zabawa w… pająka i muchę. Wśród
latających w powietrzu baniek mydlanych,
tańczyli młodzi i starsi, a taneczne popisy
zakończyło wybranie króla i królowej balu.
Warto w tym miejscu dodać, iż królem wybrano prof. Janusza Miczyńskiego – naszego wybitnego znawcę zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Roztańczone pary
udawały się na zaplecze sceny, gdzie można
było uzyskać pamiątkowe zdjęcie wykonane
przez Agnieszkę Szandułę.
WIELKA PAJĘCZYCA

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – kabaretem
naukowo-dydaktycznym rozpoczął zabawę

Nie zabrakło także żywych pająków, których
całkiem sporą kolekcję przywiózł Patrycjusz

Nowik – współorganizator corocznych Dni
Owada. Wiele ruchu i spontanicznej zabawy
wywołało wspólne poszukiwanie ukrytych
na podłodze sceny małych pająków, po którym nastąpiło tworzenie przez uczestników
zabawy wspólnej, ogromnej pajęczyny, której
formowanie zakończyło niestety… splątanie
włóczki. Ale i tak śmiechu i radości było
co niemiara.
Warto się spotykać chociażby dlatego,
aby pobyć przez chwilę razem w miejscu,
gdzie panuje radość i zabawa i gdzie zadaje się
pytania, o które czasem trudno na co dzień
i na które nie łatwo znaleźć odpowiedź.
Na dowidzenia, wszyscy pytali o kolejne,
międzypokoleniowe spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku!
Opracowanie:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
Zdjęcia:
Agnieszka Szanduła
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nie tylko nauka

To zdanie stało się hasłem wiodącym spotkania, które kabaretem naukowo-dydaktycznym rozpoczął prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech. W czasie tego występu
prezentowane były piękne zdjęcia przeplatane poezją i piosenkami napisanymi jak
zawsze przez Alicję Ziębę. Celem kabaretu
było zachęcenie przedstawicieli obu pokoleń
do zadawania pytań i uzupełniania wiedzy

Wizyta delegacji
z Uniwersytetu w Humaniu
Kraków, 5 lutego 2013 r.

W poprzednich numerach Biuletynu informowaliśmy o licznych rozmowach dotyczących dwustronnej współpracy naszego Uniwersytetu z uczelniami z zagranicy. Warto
podkreślić, że od pewnego już czasu nasze
relacje z ośrodkami ze wschodniej części
Europy ulegają systematycznemu zacieśnieniu. Taki właśnie był cel studyjnej wizyty
przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Ogrodniczego w Humaniu na Ukrainie.
W delegacji tej uczestniczyli: PhD Mostoviak Ivan – Prorektor ds. Nauki i Edukacji, Witalij Rybczak – kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej. Nasz Uniwersytet reprezentowali: dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
– Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, dr Barbara Kępys – kierownik
Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz mgr Dominka Dankiewicz
– pracownik Działu Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, jednocześnie w charakterze tłumacza.
WIODĄCA PLACÓWKA EDUKACYJNA
UKRAINY

Uniwersytet w Humaniu, powołany w roku
1844 jest jednym z największych uniwersytetów ukraińskich, a jednocześnie wiodącą placówką badawczą specjalizującą
się w uprawie sadowniczej. Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, że uczelnia
ta posiada nowoczesne zaplecze badawcze,

w skład którego wchodzą m.in.: laboratoria
biotechnologiczne, genetyczne oraz architektury krajobrazu. Absolwenci tej uczelni z powodzeniem znajdują zatrudnienie
w wielu sektorach ukraińskiej gospodarki.
Obecnie na 6 wydziałach i 11 kierunkach
kształci się ponad 7 tys. studentów. Współpraca międzynarodowa została zainicjowana w 1984 r., a obecnie uczelnia realizuje
umowy dwustronne z partnerami we: Francji, Włoszech, USA i Chinach.
DWA PŁUCA EUROPY

Ukraina posiada ogromny potencjał gospodarczy, zarówno na płaszczyźnie przemysłowej jak i rolniczej. Nie bez kozery
mówi się potocznie o tym kraju, że jest „spichlerzem Europy”. Chociaż nadal Ukraina
znajduje się poza Unią Europejską, to już
od kilku lat prowadzone są zabiegi i działania służące przybliżeniu i zacieśnieniu
wymiany myśli naukowej. Szczególną
uwagę w kontekście współpracy zwrócono
na możliwość realizacji wspólnych projektów badawczych, wpisujących się w strategię rozwoju Unii Europejskiej. Dla nas
równie istotnym czynnikiem, co wymiana naukowa może okazać się zacieśnienie
współpracy w zakresie wymiany studenckiej ze szczególnym uwzględnieniem studentów posiadających polskie korzenie
narodowe (jednak nie oznacza to, że zamykamy się jedynie w obrębie tej grupy
młodych ludzi). Omówione zostały również możliwości korzystania z programów
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników krakowskiego spotkania. Od lewej: dr Barbara Kępys, PhD Iwan Mostowiak – Prorektor ds.
Nauki i Edukacji, dr hab. inż. Stanisław
Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz, Witalij Rybczak
edukacyjnych naszej Uczelni, kierowanych
do obywateli Ukrainy.
W najbliższych miesiącach planowana jest rewizyta Władz naszego Uniwersytetu w Humaniu, która zbiegnie się
z XXX Międzynarodową Konferencją Naukową Święto Kwitnącej Jabłoni. Liczymy,
że efektem tej wizyty będzie również omówienie szczegółów dotyczących podpisania
dwustronnej umowy.
Opracowanie:
mgr Dominika Dankiewicz

Konkurs fotograficzny na okładkę
Biuletynu Informacyjnego
rozstrzygnięty
Kraków, 15 lutego 2013 r.

przelatuje przed naszymi oczami. To też była
jedna z konkluzji naszego spotkania.
Listę tegorocznych laureatów prezentujemy w ramce.
Zwycięzcom gratulujemy. Nagrodzone
prace prezentujemy na kolorowej wkładce
w tym numerze Biuletynu. Wszyscy Czytelnicy w ciągu roku wydawniczego będą mogli

podziwiać te prace czytając kolejne numery
Biuletynu.
Wszystkich pasjonatów fotografii zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy. Kolejny konkurs już z rok, zatem to już
niedługo.
Redakcja

Laureaci konkursu:
Okładka Biuletynu Informacyjnego luty i Biuletyn Specjalny – pani Anna Halicka
Okładka Biuletynu Informacyjnego kwiecień – pani Kamila Golec
Okładka Biuletynu Informacyjnego czerwiec – pani Sylwia Chadaj
Okładka Biuletynu Informacyjnego październik i grudzień – pani Agnieszka Nosal-Żyznowska

nie tylko nauka

W piątkowe popołudnie spotkała się Redakcja Biuletynu Informacyjnego, by
w spokoju oddać się niełatwemu zadaniu
wyłonienia 6 zdjęć, które przez cały 2013
rok będą zdobiły pierwszą stronę naszego
Biuletynu.
Po raz kolejny byliśmy pod dużym wrażeniem wielkiego talentu fotografów, którzy
zdecydowali się nadesłać do nas swoje prace.
Wybór był trudny, gdyż każda z prac pokazywała piękno natury, uchwyconej w obiektywie
w jednej chwili. A skoro jedna chwila jest tak
piękna, to co dopiero cała godzina, cały rok,
czy nawet okres prozaicznie zwany naszym
życiem. Jaka szkoda, że to właśnie piękno
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Musimy zintensyfikować działania w sferze
badawczo-rozwojowej
– mówi Jerzy Marciniak – prezes Zarządu, dyrektor generalny Azotów Tarnów

zapotrzebowania na produkty nawozowe zarówno ze strony krajowego sektora rolnego jak
i sektora rolnego z obszaru całej UE. Naszym
priorytetem, jako członka globalnego rynku,
jest utrzymanie wysokich standardów produkcji i sprostanie rosnącym wymaganiom rynku,
co odzwierciedla się ciągłym unowocześnianiem oferty nawozowej Grupy Azoty. Obserwowany w ostatnich latach znaczący postęp
w mechanizacji produkcji rolnej, w tym zastosowanie zaawansowanych technologicznie
maszyn, narzuca na nas konieczność spełnienia
dodatkowych wymagań w zakresie parametrów jakościowych naszych produktów. Mogę
jednak powiedzieć, że nasze produkty nie tylko nie ustępują produktom konkurencji, lecz
są nawet lepsze i skuteczniejsze.
Jerzy Marciniak – prezes Zarządu, dyrektor generalny Azotów Tarnów, fot. Azoty Tarnów
Panie Prezesie, współczesne rolnictwo
w znacznej mierze oparte jest na nowoczesnej suplementacji chemicznej. Grupa
Azoty jest liderem na rynku europejskim
w produkcji nawozów mineralnych, jak z tej
perspektywy ocenia Pan zaawansowanie
naukowo-techniczne polskich produktów
nawozowych?
Polskie nawozy, z uwagi na parametry
techniczne oraz jakość, cieszą się dużą popularnością, zarówno w kraju jak i za granicą. Zastosowanie w procesie produkcyjnym
sprawdzonych technologii przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokich standardów produkcji sprawia, że sektor rolny posiada dostęp
do produktów nawozowych wysokiej jakości.
Poniekąd wpływ na tę sytuację mają przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, które

wymuszają na producentach nawozów spełnianie standardów produkcji, np. pod względem gwarancji deklarowanej ilości składników
odżywczych zawartych w produkcie. Szerokie
port-folio nawozów oferowanych przez krajowych producentów umożliwia rolnikom dostęp do całej gamy produktów o zróżnicowanej
zawartości składników odżywczych. Czynnik
ten, w naszej ocenie, jest istotny, gdyż z jednej
strony wpływa na zwiększenie efektywności
produkcji rolnej, z drugiej zaś umożliwia spełnienie wysublimowanych wymagań w zakresie
prowadzenia upraw specjalistycznych. Wychodząc temu naprzeciw Grupa Azoty produkuje
nawozy o różnych formułach od nawozów
azotowych, azotowo-siarkowych do nawozów wieloskładnikowych. Tak kompletna
oferta produktowa umożliwia nam pokrycie
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Nawozy mineralne to efekt skomplikowanej pracy naukowej specjalistów z wielu
dziedzin. Jak widzi Pan możliwość zacieśnienia współpracy naukowej z kadrą i studentami Uniwersytetu Rolniczego? Nie
ukrywam, że taka współpraca bardzo nas
interesuje, gdyż jest Pan przedstawicielem
największego podmiotu gospodarczego,
wchodzącego w skład Konwentu Uniwersytetu Rolniczego.
W domenie naszej działalności znajduje
się sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych. W przyjętej
w roku ubiegłym strategii Grupy Azoty na lata
2012-2020 sektor ten będzie największym
obszarem aktywności, mającym kluczowe
znaczenie dla funkcjonowania w przyszłości.
Pozycja lidera na rynku nawozowym wymaga
od nas ciągłej optymalizacji produkcyjnej oraz

do ograniczenia w racjonalnym ekonomicznie zakresie oddziaływania na środowisko.
Dlatego też nawiązaliśmy kolejną współpracę
z Uniwersytetem Rolniczym. Celem realizacji tego projektu, dotyczącego optymalizacji
wykorzystania przez rośliny azotu z nawozów
mineralnych, będzie opracowanie technologii
nawożenia roślin o największym znaczeniu gospodarczym, zwiększającej wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych. To z kolei przełoży
się na zmniejszenie ilości azotu emitowanego
do środowiska.
Chcę jeszcze dodać, że Grupa Azoty poszukując najnowszych, najbardziej efektywnych rozwiązań przemysłowych, pracuje nad
utworzeniem ośrodka badawczo-rozwojowego, dążącego m.in. do prowadzenia działań
wspierających innowacyjną przedsiębiorczość.
Uczestnictwo Uniwersytetu Rolniczego w takim projekcie pozwoliłoby na efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze
nawozowym. Zapewniam, że jesteśmy otwarci
na dalszą współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w różnych formach i układach, prowadzących do wzbogacenia naszej wiedzy, asortymentu oraz wprowadzania do gospodarki
innowacyjnych rozwiązań produktowych.
Wspomniał Pan o wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań, tymczasem od rozpoczęcia
prac koncepcyjnych do momentu wprowadzenia na rynek nowego sprawdzonego produktu chemicznego mija sporo czasu. Zdaniem ekspertów, w Polsce proces wdrażania
do gospodarki rozwiązań naukowych jest
zbyt długi. Gdzie w Pana opinii leży powód
tej swoistej straty czasu?
Nie możemy generalizować takich tez.
Istotnie czasami wprowadzenie nowego produktu jest procesem żmudnym, kosztownym
i długotrwałym, ale dzieje się tak wtedy, gdy
prace koncepcyjne są niepełne. Proces wdrażania znacznie się wydłuża w przypadku, gdy
brakuje solidnej analizy potencjalnych rynków
zbytu, sprawdzenia czystości patentowej, czy
przyjęto niską dokładność szacunków kosztów
niezbędnych do wdrożenia produktów niepozwalającą na opracowanie rzetelnej analizy
ekonomicznej zadania, nie wykonano badań

Grupa Azoty, jest jednym z trzech największych producentów nawozów na rynku europejskim. Poza Europą swoim obszarem
działania obejmuje również rynki w Ameryce
Południowej, Afryce i Azji.
Obecnie Grupa Azoty oferuje komplementarny asortyment produktów nawozowych proponując klientom pełne spektrum nawozów
mineralnych, tj. nawozy azotowe, saletrzak,
saletrę, Saletrosan®, siarczan amonu, mocznik, roztwór mocznikowo-saletrzany oraz nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP).
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2012
roku sprzedaż segmentu nawozowego w Grupie Azoty była dominująca (odpowiadała za
ponad 58 proc. wartości skonsolidowanej
sprzedaży ogółem), z czego nawozy azotowe
stanowiły ok. 33 proc., a nawozy wieloskładnikowe 25 proc. woluminu sprzedaży.

potwierdzających możliwość wprowadzenia
nowego nawozu na rynek. Decyzja o wprowadzeniu na rynek produktu wymaga zatem przeprowadzenia pełnej technicznej i ekonomicznej analizy przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne
jest zaangażowanie jednostek przemysłowych
już we wstępnych fazach badań nad projektem.
Takie pełne spojrzenie na zadanie ze strony naukowej i technicznej spowoduje wypracowanie
efektywnej ścieżki realizacji zadania i znacznie
skróci cały proces. Podkreślam: Grupa Azoty jest przygotowana na sprawne i efektywne
wdrażanie produktu „dojrzałego” na rynek
docelowy.
Gdzie, w Pana opinii, znajduje się klucz
do dynamicznego rozwoju polskiego rolnictwa – w nowoczesnej suplementacji, czy też
w rolnictwie ekologicznym, czyli minimalnie wspomaganym chemicznie?
W Polsce współistnieją trzy systemy rolnicze: industrialny, zrównoważony i ekologiczny.
Kluczem dynamicznego rozwoju polskiego
rolnictwa jest, jak się wydaje, rolnictwo zrównoważone, zapewniające realizację podstawowej funkcji obszarów wiejskich jak i zapewnienie samowystarczalności żywnościowej
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utrzymywania jakości oferowanych nawozów
na najwyższym poziomie. Ponadto czujemy
się odpowiedzialni za nasze środowisko i świat,
dlatego też stawiamy sobie szczytny cel, aby
nasza działalność, szczególnie związana z sektorem nawozowym, wpłynęła na zmniejszenie
problemu głodu – jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia ok. 2/3 z całej ludności świata
jest niedożywiona lub głoduje – nie możemy
być obojętni wobec tego problemu.
Doskonale wiemy, że w obecnych czasach, gdy rozwój technologiczny światowej
gospodarki jest tak dynamiczny, musimy zintensyfikować działania w sferze badawczo-rozwojowej. Kluczowym celem tych prac będzie
opracowywanie i wdrożenie rozwiązań opartych na wiedzy, co w konsekwencji umożliwi
nam podniesienie poziomu innowacyjności
oferowanych produktów, procesów oraz technologii. Będziemy realizować dotychczasową
ścisłą współpracę z krajowymi i zagranicznymi
jednostkami naukowymi w celu poszukiwania
oraz wdrażania najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań. W sektorze nawozowym
Grupa Azoty planuje dalszą ekspansję poprzez
rozszerzanie asortymentu oferowanych nawozów o nawozy specjalistyczne, przeznaczone
pod konkretne uprawy, a w przyszłości dla
konkretnej gleby. Właściwości i jakość tych
nawozów powinny być bezpośrednią odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku. W Uniwersytecie Rolniczym widzimy wielki potencjał
wynikający z doskonałej znajomości całego
segmentu „agro” i możliwości doboru optymalnego składu nawozów efektywnie wpływających na wzrost konkretnych upraw. My
ze swojej strony przekujemy te potrzeby rynku
w konkretne linie technologiczne i produkty
handlowe. Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego, który
był dla nas wsparciem podczas wprowadzania na rynek nowego innowacyjnego nawozu
o nazwie Saletrosan®. Jest to nawóz o wysokiej
koncentracji azotu oraz siarki, przygotowany
pod potrzeby roślin siarkolubnych. Współpracę kontynuujemy, a jej wyniki pozwalają nam
na poprawę pozycji na rynku. Przestrzegając
zasady zrównoważonego rozwoju, dążymy

kraju. W Polsce, z uwagi na istniejące uwarunkowania, gospodarstwa realizują model intensyfikacji zbliżony do industrialnego, a obok
zwiększania nakładów kapitałowych na modernizacje powinny podejmować działania
polegające na podniesieniu poziomu produkcyjnego gleb przez racjonalne – zbilansowane
stosowanie nawożenia mineralnego, w tym
wapnowania, a także poprawienie gospodarki
nawożenia organicznego. Jak wskazują badania, około 200-230 tys. gospodarstw, może realizować wiele działań typowych dla rolnictwa
industrialnego. W perspektywie ta grupa gospodarstw, po osiągnięciu pewnego poziomu
intensywności i optymalnego wykorzystania
potencjału, będzie ewoluowała w kierunku
rolnictwa zrównoważonego opartego na integrowanym systemie gospodarowania. Istotne
znaczenie będą miały względy ekonomiczne.
Rolnictwo industrialne jest nieszkodliwe dla
płodów rolnych. Realizacja koncepcji rolnictwa zrównoważonego w Polsce wymaga zdecydowanego wdrażania postępu technologicznego, umiarkowanej, racjonalnie i ekonomicznie
uzasadnionej intensyfikacji produkcji oraz
ograniczenia degradacji potencjału produkcyjnego gleb. Do osiągnięcia tego celu niezbędna
jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej obszarów wiejskich, a także samych gospodarstw. Nie mniej jednak to wspieranie decyzji dotyczących zrównoważonego
rozwoju rolnictwa powinno być celem priorytetowym. Rolnictwo ekologiczne może być tylko alternatywą dla pewnej grupy gospodarstw,
zwłaszcza gdy znajdują się na obszarach przyrodniczo cennych, o atrakcyjnych walorach
krajobrazu i wolnych zasobach siły roboczej,
którą można właściwie wykorzystać. Szacuje
się, że rolnictwo ekologiczne przekroczy według wersji pesymistycznej 2-3 proc. użytków
rolnych w skali kraju, a według wersji optymistycznej sięgnie poziomu 5-7 proc. Wydaje się
jednak, że to właśnie rolnictwo zrównoważone
jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż ze względów oczywistych sprzyja żywotności wsi. Jest
elementem, który tworzy warunki do wielofunkcyjnego jej rozwoju, umożliwia zaangażowanie w działalność rolniczą większej liczby
osób i tworzy nowe miejsca pracy. Rolnictwo

zrównoważone wymaga daleko większej wiedzy niż rolnictwo industrialne, stąd w dużej
mierze przygotowuje się kadrę szkoleniową
w zakresie doradztwa stosowania nawozów
mineralnych. Bez nawozów mineralnych nie
byłby możliwy czterokrotny wzrost plonów
w ciągu 50 lat. To dlatego aktywne wspomaganie rolnictwa ma na celu podnoszenie plonów
oraz ich wartości biologicznej i technologicznej, tak by jednocześnie nie czynić zagrożenia
dla zdrowia konsumentów i szkód w środowisku naturalnym. Celem nawożenia powinno
być osiągnięcie wyższych i jakościowo lepszych plonów, poprzez dostarczenie roślinom
składników pokarmowych w odpowiednich
ilościach i terminach, poprzez zastosowanie
właściwej formy nawozu, tak aby utrzymać
lub poprawić żyzność gleby. Podkreślam: bez
ubocznych szkodliwych skutków.
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Opracowanie:
dr Szymon Sikorski

Jerzy Marciniak jest absolwentem Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez wiele lat związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. w okresie
1975-1983 zatrudniony na stanowisku projektanta systemów EPD. Przed powrotem
do Mościc, od 2004 roku był prezesem Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W 2008 r. powołany został na stanowisko prezesa Zarządu Azotów Tarnów.
W 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła
mu ponownie tę funkcję. Od 2012 r. zasiada w Konwencie Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Jest członkiem Małopolskiej Rady Gospodarczej. Odznaczony m.in. przez Prezydenta
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Działalność naszej Uczelni jest bardzo
szeroka i w tym tkwi szansa rozwoju

Czy może Pan przybliżyć, jakie są główne
zadania Centrum Transferu Technologii
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie?
Funkcjonowanie Centrum wynika bezpośrednio z ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym. Ostatnia nowelizacja tego aktu
prawnego nałożyła na uczelnie konieczność aktywnego współpracowania ze środowiskiem gospodarczym i pozyskiwania
środków finansowych z tej kooperacji, jednocześnie dała narzędzia do jej inicjowania
i rozwoju. Podstawowym z tych narzędzi
umocowanych w ustawie jest właśnie Centrum Transferu Technologii. Naszą rolą jest
stymulowanie i organizacja współdziałania pracowników Uczelni ze środowiskiem
gospodarczym, jak również promowanie
przedsiębiorczości akademickiej. Stanowimy, zatem swoisty uczelniany pomost, czy
też wentyl do współpracy ze środowiskiem
gospodarczym.
Jakie jednostki wchodzą w skład
Centrum?
Zadania naszego Centrum są nieco
szersze niż te, które wynikają bezpośrednio
z umocowań ustawowych. Oprócz zagadnień związanych z transferem technologii
wykonujemy szereg innych działań na rzecz
Uczelni. W skład naszej jednostki wchodzi
Biuro Programów Europejskich, specjalizujące się w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy
europejskich, w tym środków z funduszy
miękkich i tych przeznaczanych na organizację badań naukowych, a w szczególności

Dr inż. Krzysztof Klęczar – dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
badań stosowanych. Obecnie w Uczelni
prowadzone są prace zmierzające do uporządkowania działów tematycznych, stąd
Centrum Kształcenia Ustawicznego dotychczas związane z nami będzie funkcjonowało w pionie prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, zajmując się między
innymi obsługą Uniwersytetu dla Młodzieży. Zaś Centrum Kongresowe, jako
pewna wizytówka Uczelni mogąca również
służyć współpracy z gospodarką, pozostanie w Centrum Transferu Technologii.
W strukturach CTT znajduje się również
Dworek w Mydlnikach. Współpracujemy
także z zespołem rzeczników patentowych,

którzy obsługują pracowników UR w zakresie swoich właściwości.
Jaką technologię możemy transferować
do gospodarki?
Działalność naszej Uczelni jest bardzo
szeroka i w tym tkwi nasza szansa rozwoju.
W przypadku politechnik widać, że zajmują
się one dość wąskimi obszarami, czy branżami. Tymczasem w naszym przypadku,
profil naukowo-badawczy jest tak szeroki,
że dotyka szeregu nauk, począwszy od rolniczych, przez leśne, ogrodnicze, weterynaryjne po te o żywności. Skutkuje to faktem, że spektrum firm – odbiorców naszej
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Rozmowa z dr. inż. Krzysztofem Klęczarem – dyrektorem Centrum Transferu
Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

technologii jest bardzo szerokie i mieści się
w sektorze IT, żywności, inżynierii środowiska i biotechnologii. Staramy się jednak
skupiać wokół sektora Life Science, definiowanego jako nauki o życiu. Drugim kierunkiem jest szeroko pojęta tematyka nauk
o żywności. I głównie – choć oczywiście
nie tylko – w tym kierunku podejmujemy
współpracę.
Wspomniał Pan, że oferta naukowobadawcza naszej Uczelni jest specyficzna. Czy pomaga to we współpracy
z gospodarką?
Oczywiście, ponadto w regionie skupiającym nawet województwa ościenne,
nie mamy konkurencji, która mogłaby nam
zagrażać. Nasza pozycja jest stabilna, wystarczy zatem naszym naukowcom stwarzać optymalne warunki do podejmowania
współpracy z biznesem.
Centrum działa tylko dwa lata, jakie podmioty gospodarcze znajdują się już w naszym port-folio?
Nie chcę podawać konkretnych nazw,
lecz mogę powiedzieć, że są to zarówno duże
firmy o globalnej renomie, jak też mniejsze,
często dopiero wchodzące na rynek. Faktycznie Centrum jest jednostką stosunkowo
młodą, gdyż działamy od roku 2010. Wcześniej podobne centra powołały inne krakowskie uczelnie. Jednak w samym 2012 roku
podpisaliśmy kilkanaście umów o współpracy zarówno z firmami, jak i jednostkami
samorządu terytorialnego. Podpisane zostały także umowy tworzące konsorcja naukowo-przemysłowe, służące realizacji grantów,
finansowanych głównie przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Aktualnie pracownicy Uniwersytetu regularnie składają
wnioski aplikacyjne w ramach Programu Badań Stosowanych.

Polska jest dobrze postrzegana w Europie pod kątem rozwoju i transferu nowych
technologii do gospodarki. Natomiast w skali kraju Kraków zajmuje niekwestionowane
miejsce lidera w dziedzinie wspierania transferu innowacyjnych technologii. Mamy nie
tylko najwięcej centrów, ale też odnoszą one
największe sukcesy. Chcę również dodać,
że współpraca między wszystkimi centrami,
zarówno tu w Krakowie, jak i na płaszczyźnie Polski jest bardzo harmonijna.
Nowy budżet Unii Europejskiej na lata
2014-2020 zakłada silniejszy nacisk
na transfer nauki do gospodarki. Na jakim etapie znajdują się nasze działania
w tym obszarze?
O tym, że w tej kończącej się perspektywie finansowej 2007-2013 były środki
na stymulowanie tej współpracy wie każdy.
My również, nawet przez ten krótki czas naszego działania, skorzystaliśmy z tego typu
funduszy. W nowym rozdaniu środków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności, głównym komponentem będzie prawdopodobnie właśnie wzmocnienie współpracy
środowiska nauki i biznesu. I tylko te instytucje, które będą gotowe, by po te środki

Ma Pan szerszy ogląd na sposób działania
centrów w różnych regionach. Jak krakowskie centra transferu technologii plasują się na ogólnopolskiej mapie tego typu
instytucji?
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sięgnąć, będą mogły realnie wykorzystać
tę szansę. Nasz Uniwersytet jest przygotowany do realizacji tych zadań. Mamy bardzo
mocną kadrę naukową, ponadto obecnie pod
kierownictwem dr. hab. inż. Stanisława
Małka, prof. UR – Prorektora ds. Nauki
w Współpracy Międzynarodowej CTT
wraz z Działem Nauki opracowuje nowe założenia oferty technologicznej Uczelni, która znacznie ułatwi nawiązywanie współpracy z gospodarką. Podjęliśmy, jako Uczelnia
również wszystkie kroki prawne, konieczne
do pozyskiwania i obsługi funduszy, utworzyliśmy także Spółkę Celową, jako kolejne
umocowane w ustawie narzędzie wspierania
innowacyjności i komercjalizacji, a profesjonalnie przygotowany zespół Biura Programów Europejskich pod kierownictwem mgr
inż. Urszuli Jabłońskiej-Korty gwarantuje
sprawne i skuteczne opracowywanie wniosków aplikacyjnych i obsługę uzyskanych
projektów. To pokazuje, że już teraz jesteśmy
gotowi, by z powodzeniem sięgać po środki finansowe w ramach nowego rozdania
na lata 2014-2020.
Opracowanie:
dr Szymon Sikorski

Anna Figura, skialpinistka z Zakopanego,
Mistrzynią Świata w sprintach!
Pelvoux, 11 lutego 2013 r.

Anna Figura w Tatrach Zachodnich

Zawody w skialpinizmie, a w tle Mont Blanc,
fot. M. Bukowski

terenie, w nietkniętym śniegu, w żlebach
i na stromych, niebezpiecznych stokach.
Wysokie góry, piękne widoki i adrenalina
sprawiają, że nie chce się wracać do tłumów
i hałasu.
Pomimo, że Anna Figura uprawia
zawodowo skialpinizm od 2008 r., to już
na swoim koncie posiada wiele sukcesów. W lutym 2012 r. zdobyła 3 medale

w Mistrzostwach Europy w narciarstwie
wysokogórskim, które odbyły się w rejonie
Puy Saint Vincent w Pelvoux we Francji.
Do tej kolekcji, niemal w rocznicę ubiegłorocznych sukcesów, 11 lutego dołączyła
wspaniały tytuł – Mistrzyni Świata.
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Gratulujemy!
Redakcja

studenci

Z wielką radością chcemy poinformować,
że studentka IV roku Leśnictwa Uniwersytetu Rolniczego jest najlepsza na świecie.
To kolejny sukces sportowy naszej miłej
i skromnej studentki. 11 lutego 2013 r.
na Mistrzostwach Świata w Skialpinizmie
rozgrywanych we francuskim Pelvoux w dolinie Vallouise, nasza studentka z Zakopanego zdobyła złoty medal w kategorii espoir
(tzw. „nadzieje”, seniorki do lat 23). W kategorii „open” kwalifikacje, półfinał i finał,
dały jej 4 miejsce. Dodajmy, że jest to największy sukces Polki w tej dyscyplinie.
Skialpinizm jest też nazywany narciarstwem wysokogórskim lub ski-touringiem
i polega na podejściu na nartach zaopatrzonych w „foki” (materiał przyklejany od spodu
narty, zapobiegający jej cofaniu się przy podchodzeniu), wspinaczce zimowej i zjeździe
w trudnym technicznie, eksponowanym

Ogólnopolski Związek Akademickich Kół
Naukowych – wczoraj i dziś
Warszawa, 15-16 grudnia 2012 r.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
„Akademicki ruch naukowy w Polsce Odrodzonej zespala się ściśle z rozwojem szkolnictwa wyższego. Szkoły akademickie przygotowują dla państwa pracowników naukowych
i ludzi z wykształceniem praktycznym. W tej
nauczycielskiej i wychowawczo-naukowej
działalności naszych Almae Maters znaczny jest i być musi udział akademickich kół
naukowych.”
Tymi słowami skierowanymi do młodzieży akademickiej dwudziestolecia międzywojennego rozpoczyna się dokument stanowiący
deklarację programową Ogólnopolskiego
Związku Akademickich Kół Naukowych.
Patrząc z perspektywy czasu słowa te do dziś
zachowują swą aktualność, warto zatem poświęcić im kilka myśli – mianowicie jak korzystając z wspaniałego dziedzictwa środowisk
akademickich II Rzeczypospolitej, możemy
w czasach dzisiejszych udoskonalić pracę kół
naukowych. Studencka działalność naukowa
jest bowiem często pierwszym krokiem ku

rozwojowi przyszłej pracy naukowej, której
owoce nierzadko bywają zdumiewające. Aby
jednak ten rozwój okazał się pełny, deklaracja
owa uczula nas na pewien ważny aspekt, mianowicie na część wychowawczą działalności
akademickiej. Naturalnym jest zatem zadanie
sobie tutaj pytania co powinniśmy rozumieć
poprzez słowo wychowawczą. Otóż w czasach
nam współczesnych wydaje się, że oprócz słusznej chęci poznania i zaspokojenia ciekawości
młodego badacza więcej nacisku winno położyć się na etyczno-filozoficzny aspekt działalności naukowej. Oczywiście kształtowanie
takich postaw nie powinno ograniczać się
do wąskiej grupy osób będących członkami
różnych kół naukowych. Tutaj właśnie deklaracja programowa OZAKN stawia przed tymi
osobami nowe, niezwykle ważne aczkolwiek
obecnie nieco zapomniane, zadanie współuczestnictwa w procesie wychowania i otwierania nowych horyzontów wśród młodzieży
akademickiej. Kolejnym zadaniem, które
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szczególnie nabrało na znaczeniu w ostatnich
latach jest popularyzacja nauki oraz postaw
aktywnego i praktycznego poszerzania swojej
wiedzy. Jak czytamy dalej w tym dokumencie:
Zaszczytnym powołaniem Kół Naukowych jest
pielęgnowanie wśród młodego pokolenia kultu
dla nauki. A kto lepiej wie jak trafić z pewnym
przesłaniem do szerokiego grona studentów
niż inni studenci? Widzimy zatem, chociażby
czytając te dwa krótkie fragmenty, jak szeroka
jest i być powinna działalność młodych ludzi
zrzeszonych w kołach naukowych.
Obecnie Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Komisją Ruchu Naukowego prowadzą działania mające na celu odtworzenie funkcjonowania
OZAKN Pierwsze spotkanie odbyło się
w grudniu 2012 r. w Warszawie. Dwudniowe posiedzenie obfitowało w debaty dotyczące formy działalności związku i kluczowych jego zadań. Oczywistym stało się,
że działalność reaktywowanego związku
powinna opierać się na założeniach i deklaracjach jego członków z uwzględnieniem
specyfiki działalności obecnych kół – mianowicie stworzenia niezbędnej bazy danych oraz sieci kontaktów odpowiadającej
potrzebom prowadzonych obecnie na coraz szerszą skalę badań o szerokim, często
interdyscyplinarnym charakterze. Mamy
nadzieję, że to połączenie tradycyjnego
przesłania z nową specyfiką działalności
naukowej studentów przyniesie wymierne
rezultaty i uczyni studencki ruch naukowy
jeszcze lepszym.
Tekst: Tomasz Mróz
przewodniczący Komisji
ds. Nauki i Rozwoju URSS UR

II Zjazd Porozumienia Samorządów
Studenckich Uczelni Rolniczych
Kraków, 18-20 stycznia 2013 r.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od szkoleń, w których uczestniczyli wszyscy przyjezdni, a także studenci naszego Uniwersytetu. Przeprowadzone one zostały przez
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
oraz Centrum Transferu Technologii. Dzięki pierwszemu szkoleniu Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach AIP, zebrani
dowiedzieli się wielu ciekawych informacji

o możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach AIP. Podczas
drugiego szkolenia Fundusze europejskie – perspektywa 2014-2020 wywiązała się dyskusja
na temat ułatwiania startu młodym rolnikom
poprzez korzystanie z funduszy europejskich.
Jednak nie samą nauką żyje student, dlatego też organizatorzy zadbali również o to, aby
odpowiednio zintegrować przybyłych gości.
W piątkowy wieczór w Klubie Akademickim
„ARKA”, odbyło się karaoke dla uczestników
zjazdu, podczas którego można było degustować specjały kuchni regionalnej. Do wspólnej
zabawy zaproszeni zostali również uczestnicy
ogólnopolskiej konferencji Akademii Dobrych
Praktyk Samorządowych organizowanej przez
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej równolegle do Zjazdu PSSUR.
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

Sobota była kulminacyjnym punktem zjazdu,
gdyż podczas zebrania miał zostać wybrany
nowy Przewodniczący PSSUR. Honorowymi
gośćmi byli: Piotr Müller – przewodniczący
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Michał Krzyżowski – przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Komisjami
Branżowymi. Michał nakreślił zebranym
wizję współpracy z komisjami branżowymi, a wraz z Piotrem odpowiedzieli na liczne
pytania od zgromadzonych przedstawicieli
PSSUR. Po wystąpieniach przedstawicieli Parlamentu Studentów nadszedł czas na wybory
nowego Przewodniczącego PSSUR. Ustępująca przewodnicząca Ewa Gil, zaproponowała
na to stanowisko Annę Orlof (przewodniczącą
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Została

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu
ona wybrana jednogłośnie, a w swoim wystąpieniu nakreśliła działania, na których w najbliższym czasie musi skupić się Porozumienie,
aby w dalszym ciągu prężnie się rozwijało.
W KRAKOWSKICH ULICZKACH

Po sprawnie przeprowadzonym zebraniu
goście z całej Polski, mieli możliwość zwiedzenia Krakowa. Sobotni wieczór obfitował
w kolejne atrakcje. Przedstawiciele PSSUR
zostali zaproszeni na Bal Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt, podczas którego oprócz
świetnej zabawy, mieli możliwość spotkania
się z władzami Uniwersytetu Rolniczego,
a także wymiany opinii i poglądów ze studentami naszej Uczelni.
II Zjazd Porozumienia Samorządów
Studenckich Uczelni Rolniczych można
z całą pewnością uznać za udany. Przedstawiciele Uczelni Rolniczych w Polsce na wzór
naszego Uniwersytetu zobligowali się do zorganizowania podobnych Zjazdów PSSUR
w niedalekiej przyszłości, podczas których będzie można pracować na rzecz rozwoju naszej
komisji branżowej.
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Tekst: Paweł Walner
Zespół Prasowy
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

studenci

Już po raz drugi zjazd został zorganizowany
w Krakowie w Uniwersytecie Rolniczym.
W tym roku spotkanie miało jednak nieco
inny charakter, gdyż jego kulminacyjnym
punktem był wybór nowego przewodniczącego Porozumienia Samorządów Studenckich
Uczelni Rolniczych, ponieważ piastująca dotąd stanowisko przewodniczącego PSSUR
Ewa Gil (SGGW) zakończyła studia II stopnia. Oprócz wyborów zjazd miał za zadanie
przybliżyć do siebie przedstawicieli poszczególnych uczelni rolniczych w Polsce, aby komisja branżowa Parlamentu Studentów jaką
jest PSSUR mogła aktywnie działać. Na tegorocznym zjeździe stawili się przedstawiciele:
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
z Warszawy, Uniwersytetu Przyrodniczego
z Wrocławia, Uniwersytetu Przyrodniczego
z Lublina, Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego z Bydgoszczy, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
ze Szczecina oraz gospodarze z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Zjazd przygotowali:
Anna Orlof, Robert Łoś, Paweł Krasa, Dawid Pasieka, Michał Porębski, Krzysztof
Pikul, Michał Kmiecik, Emil Szanduła,
Damian Orlof i Paweł Walner.

Narty na granicy
Włoskie Alpy, 8-17 lutego 2013 r.

i Cervino. Pobyt w Dolinie Aosty umożliwiał jazdę na nartach nie tylko po trasach
włoskich, ale także szwajcarskich i francuskich. Uczestnicy w zależności od stopnia samozaparcia podzielili się na kilka podgrup,
w których oddawali się rozkoszy białego
szaleństwa. Jedną z najciekawszych wypraw
była ta na Szwajcarską stronę Cervinio pod
czujnym okiem wspaniałego przewodnika
prof. dr. hab. Marka Ptaka.
Uczestnicy wyjazdu do Włoch

W DRODZE NA SZCZYT

Już po raz 11. „Grupa uniwersytecka” złożona ze studentów, pracowników oraz sympatyków Uniwersytetu Rolniczego wybrała się
na wyjazd narciarski we włoskie Alpy, zorganizowany przez nieocenioną mgr Krystynę

Kruczek, pod patronatem Studium WFiS.
W bieżącym roku odwiedziliśmy Dolinę
Aosty, która dzięki swemu położeniu stanowiła bazę wypadową do takich ośrodków
narciarskich jak: Pila, La Thule, Courmayer

W cieniu Matterhornu
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Niecodzienne warunki atmosferyczne (ok.
-25 °C i wiatr w porywach do 80 km/h) momentami powodowały, że każdy kolejny krok
był przekraczaniem własnych granic, co czyniło tę wyprawę tym bardziej ekscytującą.

Rekompensatą owych trudności był zjawiskowy widok szczytu Matterhorn oraz zdobycie Małego Matterhornu. Dzięki znakomitej znajomości tras i świetnej organizacji
wyprawy, przez naszego drogiego przewodnika, udało nam się na czas wrócić na włoską
stronę unikając tym samym ekscentrycznej
inwestycji 160 euro w jednorazową szczoteczkę do zębów po stronie szwajcarskiej.

Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
vs Eurostudent
Kraków, 13 lutego 2013 r.

W CENTRUM AOSTY

Zmęczeni całodziennym szaleństwem na białym puchu regenerowaliśmy siły w przemiłej
atmosferze w hotelu Europa w centrum Aosty.
Bliskość centrum umożliwiła w nielicznych
wolnych chwilach zwiedzanie pięknej starówki Aosty z centralnie położoną katedrą
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny i św. Jana Chrzciciela. Co bardziej zdeterminowane panie mogły także bez
wykazywania się większą powściągliwością
oddać się szaleństwu wyprzedaży.
Wyśmienite towarzystwo, które spotkało się w tak pięknych okolicznościach
przyrody powodowało, iż zmęczeni trudami
dnia chętnie oddawaliśmy się wieczornej integracji. W trakcie pobytu zawarte zostały
także liczne bardzo interesujące znajomości,
o których rozwoju będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych numerach naszego informatora .

W pierwszej połowie lutego 2013 r. w Uniwersytecie Rolniczym gościła liczna grupa
młodzieży z Ukrainy. Dzięki uprzejmości
władz Wydziałów Leśnego i Ogrodniczego mieli oni okazję zwiedzić obie jednostki naukowe. Spotkanie otworzył dr hab.
inż. Waldemar Gil, prof. UR, pełniący
funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału
Leśnego ds. współpracy zagranicznej. Kilka
słów na temat samego Wydziału Leśnego
wygłosił dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski – prodziekan ds. nauki i rozwoju.
W ramach wizyty nasi goście wysłuchali

wykładu dotyczącego możliwości studiowania na naszej Uczelni w ramach poszczególnych wydziałów. Uzyskali też pełną
informację na temat historii Uniwersytetu
Rolniczego jego powstania i obecnej działalności, bazy naukowo-dydaktycznej oraz
kierunków i stopni kształcenia.
NA WYDZIAŁACH LEŚNYM I OGRODNICZYM

Pierwsza część wizyty miała miejsce na Wydziale Leśnym, gdzie oprócz możliwości
spotkania z pracownikami jednostki, goście

ZAPRASZAMY NA FILM

Opracowanie:
Magdalena Surma, Jarosław Socha
Zdjęcia:
Jarosław Socha

studenci

Wszystkie wspomniane wydarzenia z niezwykłą starannością dokumentowane były
przez „głównego operatora wyprawy” prof.
dr. hab. inż. Józefa Walczyka. Pokaz filmu
odbędzie się na spotkaniu zaplanowanym
na początek kwietnia, na które wszystkich
serdecznie zapraszamy, podobnie jak na przyszłoroczny wyjazd, który będzie zapewne
także obfitował w liczne atrakcje.

Początek spotkania na Wydziale Leśnym. Goście z uwagą słuchali prezentacji dotyczącej Uczelni
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Wydziału Ogrodniczego oraz dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz – prodziekan
ds. studenckich i dydaktycznych.
EUROSTUDENT

Spotkanie zostało zorganizowane we
współpracy z międzynarodową organizacją Eurostudent, istniejącą na Ukrainie
od 2009 roku. Głównym założeniem jej
działalności jest przeprowadzanie wstępnej rekrutacji wśród obywateli ukraińskich zainteresowanych rozwojem swojej
kariery w uczelniach wyższych w Polsce
i Czechach. Organizacja współpracuje
z uczelniami w ramach podpisywanych

Był też czas na indywidualną lekturę
z Ukrainy zwiedzili jedyne w Polsce Muzeum Gleb, będące częścią Centrum Edukacji Gleboznawczej (CEG-MG). Muzeum
zajmuje ważne miejsce w obszarze gleboznawstwa, prezentuje gleby z różnych części
Europy, wraz z ich funkcjami w kształtowaniu środowiska i krajobrazów. Spotkanie
poprowadził wielki pasjonat tematu prof.
dr hab. inż. Stanisław Brożek – na zdjęciu
po prawej stronie. Druga część prezentacji
miała miejsce na Wydziale Ogrodniczym,
gdzie równie interesująco i z wielkim zaangażowaniem przekazano informacje
na temat zakresu badań i działalności dydaktycznej. Spotkaniu przewodniczył prof.
dr hab. inż. Stanisław Mazur – dziekan

Wizyta w „Muzeum Gleb” była ciekawa i dostarczyła wielu wrażeń
z nimi umów o współpracy. Główna siedziba organizacji Eurostudent znajduje się
w Krakowie, przewodniczy jej Denis Minakov. Oficjalnym przedstawicielem programu Eurostudent na Polskę jest Rafał
Kawa. Władze Uniwersytetu Rolniczego
są obecnie na etapie podpisywania umowy
o współpracy z organizacją Eurostudent.
Mamy nadzieję, że okaże się ona owocna dla obu stron, a w nasze progi licznie
zawitają studenci zza naszej wschodniej
granicy.
Opracowanie:
mgr Dominika Dankiewicz

Spotkanie na Wydziale Ogrodniczym
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III Krakowskie Forum
„Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd”
pod hasłem „Studia i co dalej?
Odpowiedź znajdziesz w Krakowie”

W czwartek w Urzędzie Miasta Krakowa
odbyło się III Krakowskie Forum „NaukaBiznes-Mieszkańcy-Samorząd”. Tegoroczne hasło brzmiało: Studia i co dalej? Odpowiedź znajdziesz w Krakowie i dotyczyło
budowania kariery w Krakowie. Wzięli
w nim udział m.in. przedstawiciele szkół
wyższych, organizacji biznesowych oraz
studenci. Uczestnicy spotkania dyskutowali o unikalnych możliwościach rozwoju
kariery w Krakowie – stolicy outsourcingu,
oczekiwaniach pracodawców, sposobach
przyciągania zagranicznych studentów.

W ramach Forum zorganizowano też stoiska informacyjne dla studentów, min.
stoisko promujące Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem gości.
W tegorocznym Forum uczestniczyli
m.in. przedstawiciele naszej Uczelni: prof.
dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką, dr hab. inż. Krystyna
Ciarkowska – z Katedry Gleboznawstwa
i Ochrony Gleb, WR-E oraz dr Barbara
Kępys – koordynator uczelniany Study in

Krakow, a jednocześnie kierownik Działu
Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest
jedną z 9 szkół wyższych, które wspólnie z miastem Kraków współtworzą program Study in
Krakow. Jego celem jest międzynarodowa promocja Krakowa jako ośrodka akademickiego,
animowanie wymiany międzyuczelnianej,
wspieranie studentów zagranicznych uczących się Krakowie, uatrakcyjnianie im pobytu
w naszym mieście – czyli wspieranie wszelkich działań związanych z szeroko pojętą
internacjonalizacją uczelni. Nową inicjatywą
Study in Krakow jest karta rabatowa, dzięki
której studenci zagraniczni będą mogli otrzymać zniżkę na wyjścia m.in. do kin, teatrów,
muzeów, restauracji, klubów. Podczas Forum
dwoje studentów z Hiszpanii – Nuria Tur
Mari oraz Marcos Martin Ucero, reprezentujących studentów z zagranicy studiujących
na naszej Uczelni w ramach programu Erasmus, odebrało karty rabatowe. Oprócz studentów zagranicznych, karta przekazana będzie także polskim studentom, którzy pełnią
funkcję opiekunów kolegów z zagranicy.

Uroczyste wręczenie karty rabatowej. W gronie studentów w głębi kadru drugi od prawej Marcos
Martin Ucero – student Uniwersytetu Rolniczego, fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl
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Opracowanie:
dr Barbara Kępys
koordynator uczelniany
Study in Krakow,
kierownik Działu Nauki i Współpracy
Międzynarodowej

studenci

Kraków, 28 lutego 2013 r.

„O Ojców grób bagnetów poostrz stal” –
koncert w ramach obchodów 150. rocznicy
wybuchu powstania styczniowego
Kraków, 23 stycznia 2013 r.

Kolejny raz nasz ChUR (Chór Uniwersytetu Rolniczego) miał okazję reprezentować
Uczelnię na koncercie, będącym nawiązaniem do wydarzenia historycznego, oddziaływującego na uczucia patriotyczne wielu
pokoleń Polaków. Dotyczył on obchodów
150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i był ich zwieńczeniem. Po wielu godzinach wytężonej pracy na próbach, połączone
krakowskie chóry przedstawiły, na scenie

Filharmonii Krakowskiej, program oparty na najsłynniejszych polskich utworach
patriotycznych.
UTWORY, KTÓRE ŻYJĄ W POLSKICH
SERCACH

W koncercie wzięły udział Chór „Psalmodia” przy Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II, Krakowski Chór Męski

Uczestnicy koncertu, fot. Artur Gawor
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przy UPJPII, a także soliści i muzycy z Filharmonii Krakowskiej. Nasz Uniwersytet reprezentowały: Chór Uniwersytetu
Rolniczego oraz Chór Męski „Agricola”
Krakowskiego Środowiska Akademickiego. Wszystko odbyło się na najwyższym poziomie artystycznym, dzięki dużej
pracy dyrygentów, a wśród nich naszej
nieocenionej mgr Joanny GutowskiejKuźmicz. Program składał się, w dużej

mierze, z utworów mających stałe miejsce
w polskiej kulturze i tradycji patriotycznej.
Warto tutaj wspomnieć tytuły, takie jak:
Witaj majowa jutrzenko, Warszawianka,
Mazurek Dąbrowskiego, Boże coś Polskę,
Pierwsza brygada, Czerwone maki na Monte Cassino. Mogliśmy także przypomnieć
sobie utwory związane z powstaniem, które
doskonale oddawały nastrój tamtych chwil,
m.in.: Śpiew oddziałów Langiewicza, Marsz
Żuławów, Pieśń młodej wiary, Hej Strzelcy
wraz czy Ostatni mazur. Bogaty repertuar
uzupełniony był jeszcze innymi pieśniami
o patriotycznym charakterze.
MUZYKA I SŁOWO

By lepiej zrozumieć kontekst historyczny
i przesłanie prezentowanych utworów, zostały one opatrzone historycznym komentarzem prowadzącej Lidii Jazgar. Wykorzystane w nich zostały teksty źródłowe
dotyczące wydarzeń historycznych czasów
zaborów oraz późniejszych, po odzyskaniu
niepodległości. Nawiązywały one do tradycji powstań, walki o niepodległość, a także
obrony wywalczonej wolności.
Dużą atrakcję stanowiła grupa rekonstrukcyjna Żuawów Śmierci, jednego
z oddziałów biorących udział w powstaniu. Swoim uzbrojeniem oraz orientalnym
strojem wywołali oni duże zainteresowanie
wśród zebranych słuchaczy. Dodatkowo
w swoim składzie mieli także dwóch kowali, który wykuwali broń, podczas odczytywania przez prowadzącą koncert Manifestu
Powstańczego.

emocjom, wywoływanym dzięki muzyce,
która płynęła ze sceny. Dla nas chórzystów, uczestnictwo w tym koncercie było
również wielkim przeżyciem artystycznym
i patriotycznym.
ZAPAMIĘTAJ, POWIEDZ INNYM

Powstanie styczniowe było największym wystąpieniem zbrojnym Polaków
w XIX w., skierowanym przeciwko carskiej Rosji – jednemu z naszych zaborców.
Trwało od 22 stycznia 1863 r. do wiosny
1865 r. Było odbiciem romantycznych ideałów – walki o niepodległość ojczyzny.
Wzięło w nim udział ok. 100 tys. osób.
Powstanie objęło swoim zasięgiem tereny
zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz
ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie.
Kraków, będący wtedy w zaborze austriackim – w Galicji – nie znalazł się w ogniu

walk, ale mieszkańcy miasta wspierali walczących, udzielali pomocy w dostawach
broni zaś zwłaszcza mieszczanie i studenci
brali bezpośredni udział w walkach. Stąd
wyruszały oddziały, które kierowały się
do walki powstańczej w zaborze rosyjskim.
Pomimo swojej klęski, zwraca się uwagę
na duże znaczenie powstania styczniowego
dla zmian własnościowych. Doszło wtedy
do uwłaszczenia chłopów oraz zniesienia
pańszczyzny. Niejednokrotnie wskazuje się
także na emocjonalne znaczenia powstania.
Miało ono uczyć kolejne pokolenia, bezwarunkowej walki o odzyskanie niepodległości, urzeczywistnione po ponad pół wieku
od upadku powstania.
Opracowanie:
Paweł Jakubiec
Biblioteka Główna Archiwum UR
tenor w Chórze Uniwersytetu Rolniczego

WSPÓLNY ŚPIEW

kultura

Publiczność, wraz ze śpiewającymi, przeżywała koncert w duchu patriotycznym.
Utwory o największej wartości emocjonalnej, takie jak: Mazurek Dąbrowskiego, Boże
coś Polskę, hymny Armii Krajowej czy Solidarności, wysłuchiwane były przez zgromadzone audytorium w pozycji stojącej. Zdarzało się także, że publiczność przyłączała
się do śpiewów, dając w ten sposób upust
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„ARKA – Morze Kultury”
Kraków, grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r.

Klub Akademicki „ARKA” to ostatni w środowisku krakowskim działający na zasadach
niekomercyjnych klub studencki. Sytuacja
ta sprawia, że jesteśmy klubem niezwykłym,
umożliwiającym na szeroką skalę rozwój
zasłoniętej przez wydarzenia komercyjne
prawdziwej kultury studenckiej. W przeciwieństwie do innych miejsc, które również reklamują się jako „kluby studenckie”,
w „ARCE” zysk finansowy z imprezy schodzi
na dalszy plan, co pozwala na pełną swobodę
artystyczną i propagowanie szeroko pojętej
kultury studenckiej. Jest to możliwe dzięki

odpowiedniej polityce kierownictwa klubu
oraz Władz Uczelni. W praktyce oznacza to,
że realizowane projekty nie są i nie muszą być
nastawione do odbiorcy masowego, a to pozwala na zniesienie ograniczeń dla artystów.
„ARKA” to świetne miejsce do realizacji
mniejszych, niszowych wydarzeń, jak również zakrojonych na szeroką skalę dużych
przedsięwzięć skierowanych do większej
liczby odbiorców. Zwrot Morze Kultury już
dawno przestał być tylko suchym sloganem
reklamowym, to jest czysta prawda i kwintesencja działalności klubu!

„Dzisiaj w Betlejem” – jasełka wystawione na scenie „ARKI”
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MAGNETYCZNA MAGIA „ARKI”

Każdy znajdzie coś dla siebie i właśnie dlatego „ARKA” to nie tylko ten niski blaszany budynek na kampusie Uniwersytetu
zaraz obok akademików, w którym raz
na jakiś czas odbywa się „WieśParty”. Klub
i jego wyposażenie dają ogromne możliwości. Warto wspomnieć o świetnym systemie
oświetleniowym i nagłośnieniowym, który
chwalą wszyscy występujący artyści. To,
w połączeniu z niesamowitą i przyjazną
atmosferą, czyni to miejsce niezwykłym

CO ZA NAMI?

Rok 2012 obfitował w „ARCE” w wiele przeróżnych wydarzeń, które już opisywaliśmy
Państwu we wcześniejszych wydaniach Biuletynu. Początek roku 2013 to nowe pomysły,
nowe wyzwania, jak również przygotowania
i prowadzenie imprez, które już są naszymi
stałymi punktami i na które wszyscy czekają z utęsknieniem. I tak święta spędziliśmy
nad realizacją nowego projektu Kulturalny
Student UR (KSUR), o którym kilka słów
w dalszej części tekstu. Pierwszym wydarzeniem w styczniu było ShowTime Karaoke,
które cyklicznie w każdą środę przyciąga
amatorów śpiewania. Już dwa dni później
z lampką szampana w dłoni przeżywaliśmy
powtórkę Sylwestra.
15 stycznia KSUR przeniósł nas prosto
do Betlejem. Zaproszony amatorski zespół
Sami Swoi z Miłocic wystawił spektakl
Dzisiaj w Betlejem. Serdecznie dziękujemy
grupie, która zaprezentowała się bardzo profesjonalnie. Na szczególne podziękowania

Jeden z kardów prezentacji ze spotkania podróżniczego „Z MONIKĄ przez Afrykę”
zasługuje nasz kolega absolwent UR i członek grupy Sami Swoi – Robert Toch, który
bardzo mocno przyczynił się do przygotowania i realizacji jasełek.
W dniach 16-17 stycznia Akademickie
Koło PCK i Klub HDK wraz z Radą Programową na holu „ARKI” zorganizowało
Akcję Krwiodawstwa, podczas której zebrano ponad 20 litrów krwi. Dziękujemy
serdecznie wszystkim honorowym krwiodawcom. Dzięki Wam w szpitalach nie zabraknie krwi, a my obiecujemy umożliwiać
oddawanie krwi w „ARCE” regularnie i już
zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie
się w połowie kwietnia.
Kolejny tydzień przyniósł nam finał
edycji zimowej ShowTime Karaoke oraz dyskotekę w rytmach disco. 24 stycznia był ważnym dniem dla grupy tanecznej IRMINIA
prowadzonej przez dr inż. Annę Hostyńską, ponieważ wówczas odbyła się premiera
ich spektaklu Brzydkie kaczątko.
Na zakończenie stycznia dr inż. Tadeusz Kubacki podczas Spotkania Podróżniczego zabrał nas na chwile wspomnień i refleksji z wyprawy Z MONIKĄ

przez Afrykę. Dziękujemy serdecznie za
przepiękną opowieść i z niecierpliwością
czekamy na kolejną część.
CZY WIESZ, CO TO JEST KSUR?

Na koniec jeszcze krótkie wyjaśnienie,
co to jest Kulturalny Student Uniwersytetu
Rolniczego? Jest to najnowszy wspólny projekt Rady Programowej Centrum Kultury
Studenckiej oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Głównym celem projektu jest ułatwienie studentom i pracownikom naszej Uczelni rozwoju kulturalnego
poprzez szerszy i o wiele łatwiejszy dostęp
do kultury wyższej. W ramach tego projektu studenci i pracownicy będą mieli możliwość uczestniczenia w „ARCE” w wielu
wydarzeniach kulturalnych, jak również
otrzymają łatwiejszy dostęp do szeroko pojętej kultury środowiska krakowskiego.
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Opracowanie: inż. Robert Łoś
przewodniczący Rady Programowej
Centrum Kultury Studenckiej
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła

kultura

i magicznym. „ARKA” to nie tylko miejsce, „ARKA” to ludzie, którzy ją tworzą
i jak żeglarze na statku są jedną wielką rodziną płynącą przez morskie fale kultury
studenckiej!
Potwierdzeniem tej tezy są fakty
z działalności Rady Programowej. Oto
kilka przykładów: po pierwsze Rada Programowa to w większości studenci mocno związani z kulturą, a członkiem Rady
na równych prawach jest każdy kto wykazuje chęć pomocy i pracy nad tworzeniem
imprez i nie tylko. Po drugie wszystkie dotychczasowe wydarzenia są idealnym potwierdzeniem otwartości klubu na wszelkie formy artystyczne. W repertuarze
imprez widnieją te dla dużych mas odbiorców jak środowe ShowTime Karaoke, dyskoteki tematyczne, koncerty, chociażby
zespołu Vallium oraz Bob One i Bas Tajpan, jak również wydarzenia o zupełnie
innym charakterze, czyli już na stałe wpisane w życie „ARKI” Spotkania Podróżnicze, Wieczory Folkowe.

Klub „BUDA” wznowił działalność
Kraków, 24 stycznia 2013 r.

Po ponad półtorarocznym remoncie
7 stycznia 2013 r. Klub „BUDA” wznowił działalność. Z oficjalnym otwarciem
„BUDY” Władze Uczelni czekają jeszcze

do zakończenia remontu wejścia. Odnowiony klub jest piękny – zupełnie odmienny
od poprzedniego, ale z tą samą przyjazną atmosferą. Rada Programowa Klubu „BUDA”

Wigilia 2012

W ramach kontynuowanego cyklu „Góry nasza miłość” odbył koncert Andrzeja Mroza „Pejzaż
z kolędami”. Było tłumnie i wspaniale, fot. Andrzej Pawłowski

niedługo zostanie powołana i ruszymy pełną parą zgodnie z par. 2 Regulaminu Klubu
„BUDA” wprowadzonym Zarządzeniem
Rektora UR: Podstawowym zadaniem Klubu
jest wzmocnienie integracji międzypokoleniowej poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej i turystycznej
wśród wychowanków studiów rolniczych oraz
pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego. „BUDA” przez pierwszy miesiąc
działania czyni to już z powodzeniem. Pokazują to zdjęcia. Zapraszamy od poniedziałku
do soboty w godzinach 16-23 – wejście od ul.
Czapskich.
Tekst:
Andrzej Pawłowski

Pierwsze spotkanie noworoczne z kolędowaniem. Byli na nim absolwenci, studenci i pracownicy
UR, fot. Andrzej Pawłowski
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Spotkanie noworoczne

Grupa taneczno-teatralna Irminia
Kraków, 1 lutego 2013 r.

Brzydkie kaczątko okazało się wielkim sukcesem. Aktorzy byli bardzo zaangażowani i przejęci,
a publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami, fot. Michał Kopeć
I POWSTAŁA IRMINA

W tak zwanym międzyczasie ukończyłam
studium o kierunku Choreografia sceniczna. Po uzyskaniu tytułu choreografa uznałam, że warto reaktywować zespół teatralny
na Uniwersytecie Rolniczym, jednak w bardziej tanecznym kierunku i tak powstał pomysł utworzenia Grupy taneczno-teatralnej Irminia. Dzięki przychylności Centrum
Kultury Studenckiej z Michałem Szandułą
na czele, udało się ten pomysł w krótkim czasie urzeczywistnić.
PREMIERA I ZAPROSZENIE

24 stycznia 2013 r. odbyła się premiera naszego pierwszego spektaklu tanecznego
w oparciu o baśń Hansa Christiana Andersena Brzydkie kaczątko. Wszyscy byliśmy
pełni obaw – czy będą chętni do oglądania

widowiska tanecznego na scenie? Czy kaczki
tańczące salsę kubańską oraz łabędzie płynące po scenie w rytm walca angielskiego
przypadną akademickiej widowni do gustu? Na szczęście nasze obawy okazały się
bezpodstawne. Publiczność przybyła tak
tłumnie, że trzeba było dostawiać krzeseł.
Wśród publiczności były również dzieci,
co było dla nas największym zaskoczeniem.
Zadowoleni widzowie, dobre słowa, życzliwe
opinie po naszym występie są dla nas najlepszą motywacją do dalszych działań. Spektakl
jeszcze zagości na scenie Klubu „ARKA”,
jednak my zaczynamy już przygotowywać się
do kolejnych taneczno-teatralnych wyzwań.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na nasze
występy, a chcących dołączyć do Irminii zapraszamy do „ARKI” we wtorki o 19:30.
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Tekst:
dr inż. Anna Hostyńska

kultura

Zacznę od rysu historycznego. W styczniu
2006 r. jedna z koleżanek z chóru, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
podczas bankietu po koncercie kolędowym
z rozrzewnieniem w głosie powiedziała „chętnie zrobiłabym scenografię do jakiejś sztuki
teatralnej”. Dwa razy nie trzeba było powtarzać, pomysł założenia grupy teatralnej tak mi
się spodobał, że wkrótce udałam się do Andrzeja Pawłowskiego, ówczesnego specjalisty
ds. programowych w Klubie Akademickim
„ARKA”, z prośbą o objęcie opieką mojego
pomysłu i użyczenie pomieszczeń na próby
i premiery. Pan Andrzej przyklasnął mojemu
pomysłowi i dalej już wszystko potoczyło się
szybko. Nietrudno było o chętnych aktorów
amatorów. Naszą grupę nazwaliśmy Teatr
Zorganizowanych Studentów Uniwersytetu Rolniczego, choć tak naprawdę grali u nas
studenci nie tylko naszej Uczelni, ale również
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Papieskiej Akademii Teologicznej. Pierwsza premiera spektaklu Niebo,
według słuchowiska Joanny Chmielewskiej
odbyła się 6 czerwca 2006 r. Liczba widzów
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ na widowni zasiadło ponad 200 osób!
Spektakl tak się spodobał, że wystawialiśmy go
jeszcze dwukrotnie. Następnie wyznaczyliśmy
sobie ambitny cel – sztukę Roberto Perinelliego Landru morderca kobiet, a po półrocznych próbach wystawiliśmy prawie półtora
godzinny spektakl. Następnie zaprezentowaliśmy sztuki mojego autorstwa Damsko-męskie
związki oraz Nowa zn@jomość. Wszystkie
spektakle okazały się sukcesem, zbierając pełną widownię. Jednak, na czas pisania przeze
mnie pracy doktorskiej, działalność grupy teatralnej została niestety zawieszona.

UCZELNIA W MEDIACH
Od 20 grudnia 2012 r. do 23 lutego 2013 r.

Cogito
20.12.2012 r.
Architektura krajobrazu
Specjalistów architektów krajobrazu kształcą
uniwersytety przyrodnicze: we Wrocławiu,
Lublinie, Poznaniu, a także Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Każda z tych uczelni przeprowadza obowiązkowo odręczny egzamin z rysunku. Ponadto liczą się przedmioty maturalne. W Lublinie wymagany jest język obcy
i drugi przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, a nawet
informatyki lub fizyki. Podobne wymagania
są w Krakowie, lista przedmiotów do wyboru
uszczuplona jest tylko o informatykę i fizykę.

Gazeta Krakowska Nowosądecka
21.12.2012 r.
ŁĄCKO
Janusz Klag wójt gminy Łącko zorganizował
w Uniwersytecie Rolniczym konferencję
z udziałem polityków, naukowców, i urzędników. Jej celem jest doprowadzenie do legalizacji wyrobu łąckiej śliwowicy.
Gazeta Krakowska
21.12.2012 r.
Dwa uśmiechy Smolenia
Materiał prezentuje działalność fundacji
Bohdana Smolenia, przypominając, że jest
on absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1975 r. Karierę zaczął w kabarecie
„Pod Budą”.

Gazeta Wyborcza
21.12.2012 r.
Świat burzy tamy. Po co nam zapora
w Nieszawie?
Rozmowa z prof. dr. hab. Tomaszem Mikołajczykiem, który od 2011 r. jest wykładowcą
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Obecnie jest on członkiem zarządu fundacji Salmonidae, koordynatorem naukowym
programu restytucji łososia w dorzeczu
Wisły i programów renaturyzacji na Białej
Tarnowskiej i Wisłoce. Uważa on, że budowanie kolejnej zapory obok starej może spowodować liczne kłopoty, w tym osuwanie się
gruntów w miejscowości Nieszawa.
Dziennik Polski Małopolska 21.12.2012 r.
Małopolska na 10 sposobów. Programy
strategiczne regionu do roku 2020
W październiku 2012 r. w Krakowie, podczas
III Forum Nowej Gospodarki, przedstawiciele pięciu uczelni Krakowa: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej,
Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego podpisali list intencyjny w sprawie realizacji projektu Małopolskie Parki Inteligentnej
Specjalizacji. Ten projekt dobrze wpisuje się
w cele przygotowywanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
Trybuna górnicza
27.12.2012 r.
Chcemy służyć środowisku
Rozmowa z Tadeuszem Koperskim, prezesem zarządu spółki Haldex. Zaznaczył on,
że w kwestii synergii przemysłu z nauką,
firma ta współpracuje z Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
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Sprawa Brunona K.
Media w okresie od 20 grudnia 2012 r.
do 26 lutego 2013 r. wielokrotnie powracała
do sprawy aresztowanego pracownika UR
dr. Brunona K.
Obserwator lokalny
29.12.2012 r.
Jak zrobić karierę na świecie?
Materiał prezentuje sukces jaki osiągnęły
Agata Pieniądz i Agata Świętoń, które robią
kariery za granicą. Agata Pieniądz pracuje
w Komisji Europejskiej, w wydziale, który
zajmuje się nauką i innowacjami. Jest ona absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie,
na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.
Dziennik Polski
29.12.2012 r.
Borsuki zajęły bunkry
Przez kilka lat badacze ze Stowarzyszenia
dla Natury „Wilk”, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Biologii Ssaków PAN
w Białowieży przyglądali się życiu karpackich borsuków, niewielkich drapieżników
żyjących w górach. – Chcieliśmy zbadać, jak
borsuki adaptują się do warunków górskich.
Wiemy, jak radzą sobie na nizinach, natomiast nikt jeszcze nie badał, jak zwierzęta
te radzą sobie w górach, gdzie warunki są zupełnie inne, trudniejsze – mówi inicjator
badań dr inż. Robert W. Mysłajek, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i UJ.
Badacze interesowali się też śmiertelnością

borsuków i wpływem, jaki mają na nie
myśliwi. Borsuk jest w Polsce gatunkiem
łownym.
Rynki Alkoholowe
1.01.2013 r.
Na Srebrnej Górze
Materiał prezentuje historię winnicy kamedulskiej, która zachowała się bardzo długo, skryta za klasztornym murem i jeszcze
całkiem niedawno dostarczała materiału
na wino. Kilka lat temu nastąpiła swoista
reaktywacja produkcji wina na Bielanach.
Znalazły się osoby, które dostrzegły winiarski potencjał tego miejsca. Do zakładanej
winnicy trzeba było odpowiednio dobrać
odmiany winorośli, wyselekcjonować odpowiedni materiał do nasadzeń, a jeszcze wcześniej zrobić badania gruntu. Pomocą służył
dr Piotr Gruba z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, gleboznawca. Był odpowiedzialny za analizy gleby, kwestie nawożenia
i przygotowanie ziemi pod sadzenie.
Rolnik Dzierżawca
1.01.2013 r.
Walka z ketozą
Subkliniczna ketoza jest jedną z najczęstszych chorób okresu okołoporodowego krów
mlecznych. W wysokowydajnych stadach
może występować nawet u połowy zwierząt.
Aby móc z nią walczyć, trzeba ją najpierw
zdiagnozować. Materiał zawiera informacje
o rekomendacji opracowanej przez prof. dr.
hab. inż. Zygmunta M. Kowalskiego z UR
w Krakowie.
Owoce Warzywa Kwiaty
1.01.2013 r.
25 lat Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych
Działalność naukowa wydziałów ogrodnictwa, katedr i instytutów branżowych
od początku ich istnienia ma za cel rozwój
polskiego ogrodnictwa. Dla realizacji tej idei
i ukierunkowania aktywności środowisk
naukowych w 1987 r. powołano Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (PTNO).
Pierwszym prezesem Zarządu Głównego
został wybrany prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek, wielki entuzjasta i główny inicjator
powstania Towarzystwa. Po jego śmierci

funkcję tę pełnili: prof. dr hab. Andrzej Libik, prof. dr hab. Stanisław Cebula, dr hab.
Edward Kunicki. Obecnie prezesem PTNO
jest dr hab. Piotr Siwek. Do Towarzystwa
należy 430 członków zwyczajnych. Siedzibą Zarządu Głównego od chwili powstania
Towarzystwa jest Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Nowoczesna uprawa
1.01.2013 r.
Czy to zmierzch bobiku?
Główną zaletą agronomiczną bobiku jest
korzystny wpływ na glebę. Jego długi korzeń, sięgający nawet ponad metr w głąb, jest
w stanie skutecznie wzruszać nawet bardzo
zwięzłą glebę. Duży koszt uprawy bobiku
stanowi zakup materiału siewnego. Najczęściej podaje się, że trzeba wysiać 40-60 szt./
mkw. kiełkujących nasion. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie dowiodły, że obsadę można
obniżyć do 35 nasion/mkw., bez ujemnego
wpływu na plon nasion i białka, co znacznie
obniża koszty.
Medycyna Praktyczna
1.01.2013 r.
Heksametrem o odtrutkach
Publikacja przybliża postać profesora
Zbigniewa Beli. Jest on profesorem UJ.
Prowadzi wykłady dla studentów i doktorantów z historii farmacji na Wydziale Farmaceutycznym UJ, z historii ziołolecznictwa
na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie i wykłady w tzw.
Akademii Artes Liberales (wykłady otwarte
dla studentów UJ). Jest też członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji.
Inżynier Budownictwa
1.01.2013 r.
Krystyna Korniak-Figa nowym prezesem
PZITS
Mgr inż. Krystyna Korniak-Figa została
wybrana prezesem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników
Sanitarnych. Krystyna Korniak-Figa jest
absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej
i Wodnej Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
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piszą o nas

Dziennik Polski Kronika Krakowska
27.12.2012 r.
Po siedmiu latach wreszcie powstanie park
Duchacki
Dziennik Polski Kronika Krakowska
28.12.2012 r.
Park Duchaci po siedmiu latach
Dziennik Polski
6.02.2013 r.
Otwierają park Duchacki na Woli
Materiały informują, że po wielu latach
dzięki współpracy mieszkańców z dr. hab.
inż. Wojciechem Przegonem, prof. UR oraz
studentami Uniwersytetu Rolniczego udało
się zaprojektować kilka wersji zagospodarowania tego cennego terenu.

Informator Sadowniczy
1.01.2013 r.
Choroby kory i drewna
Materiał opracowany przez prof. dr. hab.
Marka Grabowskiego i mgr inż. Katarzynę Macnar z UR w Krakowie. W sadach
produkcyjnych coraz większe zagrożenie
stanowią choroby kory i drewna. Porażenie przewodnika kilkuletnich drzewek jest
przyczyną usuwania ich z uprawy. Materiał
wskazuje na najczęstsze przyczyny chorób
kory i drewna.
Hasło Ogrodnicze
1.01.2013 r.
Dla producentów i konsumentów gruszek
W czasie jesiennej Giełdy Ogrodniczej zorganizowanej przez Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego odbyły się 6 i 7 października 2012 r. w Boguchwale k. Rzeszowa
głos zabrała dr inż. Monika Bieniasz z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i wskazała
słuchaczom, jak niezwykłym gatunkiem jest
grusza. Walory owoców gruszy doceniano
już w starożytności. W kolejnych epokach
nadal była owocem luksusowym, z którego
przyrządzano wykwintne desery, dania oraz
kosmetyki.
Hasło Ogrodnicze
1.01.2013 r.
Truskawki i maliny na sposób ekologiczny
Tematykę ochrony wymienionych rodzajów roślin przed występującymi na nich

szkodnikami przedstawił dr Michał Pniak
z UR w Krakowie. Podkreślił on, że w przypadku wykorzystywania do walki makroorganizmów drapieżnych wobec szkodników
konieczna jest prewencyjna ochrona, tj. introdukcja zoo-fagów na początku wegetacji
roślin, kiedy temperatura wzrośnie do 1012°C, w celu wyprzedzenia i zapobieżenia
rozwojowi populacji szkodników.
Farmer
1.01.2013 r.
Polak szefem międzynarodowej organizacji
rolniczej
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski – dyrektor Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, będzie pełnił funkcję prezydenta CICR (Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej i Biosystemowej) w latach 2013-2018.
Architektura & Biznes
1.01.2013 r.
Wolfgang Hofer
Materiał przybliża postać austriackiego
artysty, malującego obrazy i freski ścienne
różnokolorową, nieoczyszczoną gliną. Jedną
z prac zrealizował na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym, gdzie 14 listopada odbył się
po raz czwarty GIS Day — święto użytkowników oraz pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej.

Życie na Gorąco
3.01.2013 r.
Zaprasza do swojej kuchni
Na żywo
17.01.2013 r.
Miss robi karierę
Materiały przybliżyły postać Ewy Wachowicz – 20 lat temu była Miss Polonia i trzecią Wicemiss Świata. Ukończyła Liceum
Ogólnokształcące im. Marcina Kromera
w Gorlicach, a po maturze została studentką
Akademii Rolniczej w Krakowie.
Głos Tygodnik Nowohucki
3.01.2013 r.
To nie tylko ogród
Na osiedlu Dywizjonu 303 między Zespołem Szkól Ogólnokształcących, a kościołem
św. Brata Alberta powstaje nowy ogród.
W październiku grupa mieszkańców zasadziła wspólnym wysiłkiem 700 roślin.
W prace włączyli się liczni mieszkańcy
osiedli sąsiadujących z ogrodem, uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej, pedagodzy
i uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół nr 14,
a nawet studentki Uniwersytetu Rolniczego
oraz spontanicznie spacerowicze.
Echo Dnia Kielce Weekend
4.01.2013 r.
Oceniamy swoją władzę
Materiał prezentuje działaczy społecznych
ze Strawczyna. Stanisław Zdyb – absolwent
Akademii Rolniczej w Krakowie, jest radnym drugą kadencję, pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy.
Angora
6.01.2013 r.
Nabici w zakrętkę
Aż 6 milionów plastikowych zakrętek trzeba
zebrać, by pomóc choremu dziecku i kupić dla
niego wózek inwalidzki. Jedną z pierwszych
w Polsce akcji charytatywnych polegających
na zbieraniu plastikowych zakrętek typu
PET zapoczątkowali dwa lata temu studenci
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Gazeta Wyborcza
14.01.2013 r.
Niech żyją ptaki! Ich zabijanie to fanaberia
Co roku myśliwi zabijają około 140 tyś.
ptaków. Przynajmniej 500 tyś. umiera
po postrzeleniu – od ran albo od zatrucia
ołowiem ze śrutu. Jedna czwarta to gatunki
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Gazeta Krakowska Tarnów 15.01.2013 r.
Kosiniakowie dla domu dziecka
Materiał informuje, że prof. dr hab. lek.
wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz odwiedził z prezentem Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę (dawny dom dziecka)
w Dąbrowie Tarnowskiej. Placówka
otrzymała od wykładowcy Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie zestaw komputerowy z drukarką.
Dziennik Polski
15.01.2013 r.
Współpraca gminy z uniwersytetem
Gazeta Krakowska
16.01.2013 r.
Będą kliniki dla zwierząt
Gazeta Wyborcza Kraków
17.01.2013 r.
Uniwersytet Rolniczy inwestuje w park&ride
Gazeta Krakowska
17.01.2013 r.
Powstaną kliniki i spopielarnia małych
zwierząt
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
podpisał list intencyjny z Uniwersytetem
Rolniczym. Porozumienie ma na celu współpracę przy realizacji ważnych dla krakowian
inwestycji, m.in. budowę Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Będzie
to ośrodek badawczy, a towarzyszyć ma mu
grzebowisko wraz ze spopielarnią małych
zwierząt.
Echo Dnia Podkarpackie
16.01.2013 r.
To jest wielka niespodzianka!
W 19. Plebiscycie „Echa Dnia” na dziesięciu
najpopularniejszych sportowców, wybrano trzech trenerów i trzy talenty w powiatach stalowowolskim i niżańskim w 2012.
Jednym z laureatów jest Dawid Groch,
zawodnik Wikinga Nisko, absolwent UR
w Krakowie.

Gazeta Krakowska Nowy Sącz
18.01.2013 r.
Doktor na urzędzie
Materiał przedstawia notatkę o wójtach lub
burmistrzach mających stopień doktora.
W tej grupie znajduje się również wójt Nawojowej – Stanisław Kiełbasa. Ma on doktorat
z uprawy kukurydzy w warunkach Pogórza
Karpackiego, obronił go w Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie.
Dziennik Polski
19.01.2013 r.
Uniwersytet na Akademii
W sobotę AGH zaprasza na pierwsze w tym
roku wykłady Uniwersytetu Otwartego.
O godz. 10.45 prof. dr hab. inż. Janusz
Miczyński z UR w Krakowie przedstawi
wykład „Małopolska – najbardziej zanieczyszczone powietrze – przyczyny, skutki,
zapobieganie”.
Dziennik Zachodni
21.01.2013 r.
Słoneczniki na… hałdzie
Gazeta Krakowska
22.01.2013 r.
Słoneczniki na… hałdzie
„BioCarbohumus” powstał na bazie odpadów, a może posłużyć na przykład do uprawiania roślin energetycznych. Według
szacunków GUS, w 2010 r. na terenie województwa śląskiego wytworzonych zostało
ogółem około 36 mln ton odpadów pochodzących z przemysłu. Jak wynika z opracowań pracowników UR w Krakowie, na szczególną uwagę zasługuje rozwój słonecznika
pastewnego, który ze względu na silnie rozbudowany system korzeniowy może poprawić strukturę badanego materiału.
Twoje Tychy
22.01.2013 r.
W służbie miastu
Geodeta
1.02.2013 r.
Geodeta Tychów na wiceprezydenta
Materiał prezentuje sylwetkę nowego zastępcy prezydenta miasta Tychy. Alicja Kulka od 2003 r. jest zatrudniona w Urzędzie
Miasta Tychy. Jest absolwentką AGH, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wyższej
Szkoły Biznesu w Pile i Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, wiceprzewodniczącą Komisji

Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Związku Miast Polskich oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie.
Dziennik Polski
31.01.2013 r.
Powietrze w Krakowie jest bardzo
zanieczyszczone
Obszerny wywiad z prof. dr. hab. inż. Januszem Miczyńskim, kierownikiem Katedry
Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
UR w Krakowie. Wskazał on, że powietrze
w Krakowie jest bardzo zanieczyszczone.
Największe zagrożenie związane jest z wdychaniem pyłu PM10 i drobniejszego, którego stężenia są bardzo wysokie, szczególnie
w ostatnich dniach, kiedy temperatura znacząco spadła. Z danych bieżących i prognoz
podawanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie wynika,
że powinniśmy wówczas jak najkrócej przebywać w otwartej przestrzeni miasta. Wskazał on również, że stałe obniżanie wysokich
stężeń zanieczyszczenia powietrza w Krakowie będzie trwało wiele lat.
Warzywa
1.02.2013 r.
Patogeny zagrażające siewkom
Jednym z najczęściej używanych komponentów do przygotowania podłoży ogrodniczych jest torf wysoki. Jego podstawową
cechą jest sterylność, ale w niektórych przypadkach może on być skażony groźnymi dla siewek i młodych roślin – patogenami.
Dr hab. inż. Jacek Nawrocki z UR w Krakowie, wskazuje, że gotowe podłoża ogrodnicze
przeznaczone do produkcji rozsady powinny
być wolne od patogenów, które mogą zagrażać siewkom jak i starszym roślinom. Prawidłowo przygotowane podłoże na bazie torfu
wysokiego, z niezbędną ilością składników
pokarmowych to substrat torfowy.
Top Agrar Polska Bydło
1.02.2013 r.
Jak zwiększyć apetyt krów po porodzie?
Obszerny tekst prof. dr. hab. inż. Zygmunta M. Kowalskiego z UR w Krakowie,
wskazujący co można zatem zrobić, aby
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chronione. Z opublikowanych w 2007 r.
badań przeprowadzonych przez Damiana
Wiehlego i dr. hab. inż. Zbigniewa Bonczara,
prof. UR z Katedry Zoologii i Ekologii UR
w Krakowie wynika, że jedna czwarta ptaków zastrzelonych lub martwych w wyniku
postrzelenia, które znaleźli na terenie dwóch
stawów w Małopolsce, należała do gatunków
chronionych.

Przegląd Piekarski i Cukierniczy 1.02.2013 r.
Zapraszamy do Katowic
W marcu odbędą się prestiżowe targi cukierniczo-piekarsko-lodziarskie SweetTARG.
Na trzy dni (3-5 marca) Katowice staną się
branżową stolicą Polski, do której koniecznie trzeba przyjechać. W tym roku przewidziano między innymi spotkania panelowe
o bardzo szerokim zakresie tematycznym.
Dr inż. Barbara Borczak z Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie przybliży
zagadnienia związane z wdrażaniem technologii pieczywa pszennego o obniżonym indeksie glikemicznym. Ponadto prof. dr hab.
inż. Marek Sikora wystąpi z wykładem poświęconym nowym tendencjom w produkcji
wyrobów cukierniczych.
Owoce Warzywa Kwiaty
1.02.2013 r.
Pory na każdą porę roku
Dr hab. Piotr Siwek, prof. UR, opisuje doświadczenia i wyniki prac na temat plonowania i jakości odmian porów, jakie
przeprowadzono w Warzywniczej Stacji
Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

po porodzie krowy pobierały dużo suchej
masy pasz? Ma to wpływ nie tylko na wyniki ekonomiczne hodowli, lecz także
na zdrowie bydła.
Top Agrar Polska
1.02.2013 r.
60 lat UR
W tym roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie obchodzi swoje 60-lecie. W związku
z tym świętem, na uczelni odbędą się liczne
konferencje i seminaria naukowe. Centralnym punktem uroczystości będzie międzynarodowa konferencja, połączona z prezentacją postaci profesora Tadeusza Wojtaszka
– rektora ówczesnej Akademii Rolniczej
w Krakowie, planowana na początek października 2013 r. W obchody bardzo mocno
zaangażowali się również studenci, którzy

planują organizację wielu imprez kulturalnych, w tym juwenaliów.
Rolnik Dzierżawca
1.02.2013 r.
Ferma bydła, świń i drobiu
XIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła
oraz XVI Międzynarodowe Targi Ferma
Świń i Drobiu odbędą się 22-24 lutego
w Łodzi, w Atlas-Arenie przy ul. Bandurskiego 7. Organizatorzy imprezy spodziewają się 30 tyś. rolników – hodowców
i producentów bydła, trzody chlewnej oraz
drobiu z całej Polski, którym zapewnią
wiele atrakcji, od loterii po wykłady i konferencje. Podczas targów prof. dr hab. inż.
Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi również
wykład.
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Hasło Ogrodnicze
1.02.2013 r.
Regionalna turystyka kultowa
Relacja z VII Ogólnopolskiej Konferencji
Produkty tradycyjne szansą rozwoju regionalnej turystyki kultowej, która odbyła się
17 grudnia 2012 r. na UR w Krakowie. Otworzył JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Wśród gości byli małopolscy
posłowie – Joanna Bobowska, Józef Lassota
i Andrzej Romanek, oraz sadownicy z gmin
Łącko i Szydłów. Jak się okazało, przyjechali
oni nie tylko ze śliwowicą i chcieli rozmawiać
nie tylko o niej. Poruszono w jej trakcie wiele
ważnych dla sektora problemów.
Hasło Ogrodnicze
1.02.2013 r.
Jak obniżyć zużycie energii?
Obszerny materiał sygnowany przez prof. dr.
hab. inż. Sławomira Kurpaskę z UR w Krakowie. Autor wskazuje w nim, że wzrastające
ceny paliw oraz troska o stan środowiska naturalnego stymulują poszukiwanie i stosowanie

Dziennik Polski
2.02.2013 r.
Chmura i obwodnica
Małopolska Chmura Edukacyjna to propozycja przekazywania wiedzy i osiągnięć uczelni przy wykorzystaniu internetu. Projekt
będzie realizowany przez pięć krakowskich
uczelni (Akademię Górniczo-Hutniczą,
Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Rolniczy) oraz 16 małopolskich
szkół ponadgimnazjalnych.
Nowy Wyszkowiak
2.02.2013 r.
Nowy kierownik ZGK
Od 11 grudnia 2012 r. obowiązki kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance pełni Waldemar Zioła. Z wykształcenia jest on zootechnikiem, ale ukończył
studia podyplomowe z zarządzania, a także
z zarządzania i gospodarki środowiskiem
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Dziennik Polski
5.02.2013 r.
Naukowcy alarmują w sprawie drzew
Niewłaściwa pielęgnacja, zasolenie gleby
po zimie, susza w lecie i zabetonowane korzenie – na takie m.in. zagrożenia wskazali
w swoim raporcie naukowcy Uniwersytetu
Rolniczego, którzy badali drzewa w Krakowie. – Wszystkie zalecenia bierzemy pod
uwagę i wprowadzamy na bieżąco. Zrezygnowaliśmy z sypania solą w parkach i znacznie
poprawiła się kondycja drzew. W pasach drogowych w centrum stosujemy mniej szkodliwy chlorek wapnia, ale jest to drogi środek
– powiedział Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
Gazeta Krakowska Nowy Sącz 6.02.2013 r.
Zmiana warty w policji i straży granicznej
Dziennik Polski
7.02.2013 r.
Wkrótce nowy szef sądeckiej policji
TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny
13.02.2013 r.

Z Komendanta na … komendanta
Komendant sądeckiej policji insp. Henryk
Koział odchodzi na emeryturę, jego miejsce zajmie dotychczasowy szef bocheńskiej
komendy powiatowej insp. Marek Rudnik.
Jest on absolwentem Wydziału Techniki
i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej
w Krakowie, ukończył Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie. Awans na szefa komendy w Sączu uważa za wyróżnienie.
Gazeta Krakowska
6.02.2013 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz: Mało kto
wie, że Kraków jest dziś miastem aż pięciu
uniwersytetów.
Felieton profesora Ryszarda Tadeusiewicza,
w którym zaznacza, że aktualnie w Krakowie działa 5 uniwerystetów. Pisze on, że uniwersytetem stała się Akademia Rolnicza.
W 2008 r. uczelnia ta uzyskała status uniwersytetu, stając się pierwszym uniwersytetem rolniczym w Polsce. Od tej pory pełna
nazwa tej zasłużonej szkoły wyższej brzmi:
Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja.
Cieszyłem się z tego także, bo jest to szkoła
sąsiadująca przez Aleje Mickiewicza z moją
macierzystą uczelnią, jaką jest AGH, i mam
tam wielu przyjaciół.
Tygodnik Podhalański
6.02.2013 r.
MOK wypiękniał
Szesnaście dziewczyn z Podhala, powiatu suskiego, limanowskiego oraz Wadowic uczestniczyło w pierwszym castingu do kolejnej
edycji konkursu Miss Polonia. Kolejne siedem
przyszło w sobotę do nowotarskiego MOK,
bo marzą o karierze modelki lub fotomodelki. Są to głównie uczennice szkół średnich
oraz studentki – nie tylko z „Podhalańskiej
Wyższej”, ale też z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie i Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Zakopanem.
Dziennik Polski
7.02.2013 r.
Dobre studia to twoja przyszłość
Materiał wskazuje, że coraz popularniejsze stają się uczelnie kształcące na kierunkach technicznych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

cieszy się podobnym zainteresowaniem kandydatów co SGGW w Warszawie.
Przegląd Techniczny
17.02.2013 r.
Elektrownia już w domu
Obszerny materiał dotyczący wynalazku dr.
inż. Grzegorza Wcisło. Jest on pracownikiem
naukowym krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, uczelni, która
jako jedyna w Małopolsce prowadzi kierunek zamawiany „Odnawialne źródła energii
i gospodarka odpadami” z akredytacją PKA
oraz FEANI. Grzegorz Wcisło na Wydziale
Inżynierii Produkcji i Energetyki specjalizuje się w badaniach nad biopaliwami, zwłaszcza pochodzenia roślinnego. Opublikował
na ten temat wiele oryginalnych prac.
Fakt Kraków
21.02.2013 r.
Firmy oszukują nas na nabiale!
Materiał odnosi się do wyników kontroli nabiału jakie podał krakowski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Na 53 przebadane produkty zakwestionowano 12, to aż 20
proc. Największe nieprawidłowości wykryto
w serze, maśle i śmietanie. – Zazwyczaj tłuszcze roślinne, którymi fałszuje się produkty
mleczarskie, są niskiej jakości - mówi dr hab.
inż. Monika Wszołek z UR w Krakowie.
Dzienniki Polski
23.02.2013 r.
Debiutantka chce walczyć o finał i liczy
na swój finisz
Studentka weterynarii Katarzyna Broniatowska jest jedyną zawodniczką z Krakowa
w halowych mistrzostwach Europy w Goeteborgu. Triumfowała w biegu na 3000 m.
W Goeteborgu będzie ona jedyną przedstawicielką krakowskiej lekkoatletyki, pod
szwedzkim dachem chce powalczyć o finał.
Trzeba będzie więc w eliminacjach być w ścisłej czołówce. Dla biegaczki sport jest ważny, ale nie tylko on. Zaliczyła już licencjat
na krakowskiej AWF, została fizjoterapeutką. Zmieniła uczelnię, bo UJ i Uniwersytet
Rolniczy pierwszy raz w Krakowie uruchomiły studia weterynaryjne.

69

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

piszą o nas

rozwiązań technicznych, które zmniejszą zużycie paliw kopalnych. Dotyczy to wszystkich
urządzeń energetyki zawodowej, w tym również obiektów szklarniowych.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Krakowski Bank Spółdzielczy, to bank godny zaufania o 115-letniej tradycji, oparty
wyłącznie o własny, polski kapitał, oferujący

nowoczesne produkty i usługi bankowe
oraz ubezpieczeniowe, dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych,

Siedziba Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
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instytucji, rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego. To bank bezpieczny,
silny i nowoczesny, cieszący się zasłużoną
renomą i uznaniem. KBS prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego,
poprzez rozległą sieć 77 placówek.
Bank w swojej ofercie posiada nowoczesne produkty i usługi dla wszystkich
grup klientów, dopasowane do ich potrzeb, m.in.: lokaty w złotych, euro i dolarach, rachunki i kredyty dla klientów
indywidualnych, młodzieży i studentów,
podmiotów gospodarczych, rolników i instytucji, system bankowości internetowej,
sprzedaż ubezpieczeń jako multiagent,
fundusze inwestycyjne, usługi leasingowe
i wiele innych.
W maju 2002 r. Krakowski Bank
Spółdzielczy jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce, na mocy uchwały Komisji
Nadzoru Bankowego, stał się bankiem
samodzielnym. Pozwala mu to skutecznie
konkurować z bankami komercyjnymi.
Krakowski Bank Spółdzielczy jest
jednym z największych banków spółdzielczych w kraju. Utrzymuje się na pozycji lidera w rankingach banków spółdzielczych
oraz bezpieczeństwa finansowego. Jest
również laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym również Nagrody
Prezydenta RP w kategorii Instytucja Finansowa w 2003 r. oraz sześciokrotnym
laureatem Mecenasa Kultury Krakowa.

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
wraz z Małżonką w rytmie walca
„Nad pięknym modrym Dunajem”
otworzyli Bal. Zabawa trwała
aż do białego rana

VIII Bal Uniwersytetu Rolniczego odbył się 26 stycznia 2013 r. w lokalu przy ul. Klemensiewicza 3. Już tradycyjnie gościli na nim
przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych Małopolski, sponsorzy oraz pracownicy i studenci Uczelni.
W imieniu wszystkich uczestników Balu JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady składa serdeczne podziękowanie sponsorom, którzy okazali swoją hojność.
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