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W ostatnim czasie w życiu uczelni sporo się 
wydarzyło. W kwietniu Akademia Rolnicza uzyska-
ła status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie. Pociągnęło to za sobą szereg 
zmian m.in. zmianę dotychczas obowiązującego 
herbu i pieczęci oraz stopniowe wprowadzanie 
spójnego systemu wizualizacji uczelni.

Również w kwietniu kolegium elektorów wybra-
ło rektora i prorektorów na kadencję 2008–2012. 
Funkcję pierwszego rektora Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie powierzono dotychczas urzędu-
jącemu prof. dr hab. Januszowi Żmiji. Jakie zada-
nia i jakie plany do zrealizowania w nadchodzącej, 
czteroletniej kadencji mają nowo wybrane władze 
rektorskie? Zachęcamy do lektury.

Redakcja
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ZMIANA STATUSU UCZELNI

11 kwietnia 2008 r. weszła w życie ustawa w sprawie nadania nowych nazw niektórym akade-
miom rolniczym (Dz. U. nr 52 poz. 300 z dn. 27 marca 2008 r.) Na mocy tej ustawy Akademia 
Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie. 

Obowiązująca od trzech lat ustawa „Prawo 
o szkolnictwie wyższym” ściśle określa warunki 
jakie powinny spełniać uczelnie, chcące używać 
w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet”. Zgodnie 
z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365) 
wyraz „uniwersytet” uzupełniony przymiotnikiem 
lub przymiotnikami, w celu określenia profilu uczel-

ni, może być używany w nazwie uczelni, której jed-
nostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego dok-
tora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk ob-
jętych profilem uczelni. Art. 3 ust. 5 tej samej usta-
wy precyzuje też, że wyraz „akademia” może być 
używany w nazwie uczelni, której jednostki organi-
zacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora. 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie miała prawo doktoryzowania w dzie-
dzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: agrono-
mia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowi-
ska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia żywności 
i żywienia, zootechnika oraz w dziedzinie nauk 
leśnych, w dyscyplinie leśnictwo (łącznie 8). Speł-
niała więc w wystarczającym zakresie wymogi 
ustawy. W związku z tym 26 maja 2006 r. Senat 
Uczelni działając w imieniu całej społeczności 
akademickiej podjął uchwałę nr 34/2006 o zmia-
nie jej nazwy na „Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie”. Zanim jednak to się stało 
wśród pracowników i studentów przeprowadzono 
elektroniczne „referendum” dotyczące przyszłej 
nazwy. Zdecydowana większość uczestników 
opowiedziała się za przymiotnikiem „rolniczy” i ta-
ki został wprowadzony do uchwały. 

Wniosek dotyczący zmiany nazwy uczelni 
wraz z uzasadnieniem przesłano do Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 września 
2006 r. Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie 
15 maja 2007 r. otrzymał odpowiedź potwier-
dzającą akceptację przesłanego wniosku. Pro-
jekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym 
akademiom rolniczym został zamieszczony na 
stronie internetowej MNiSW, a także udostępnio-
no w Biuletynie Informacji Publicznej stosownie 
do przepisów ustawy o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa. Przedstawiono go 
również do zaopiniowania partnerom społecznym 
oraz podmiotom środowiskowym takim jak: Rada 
Główna Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Ko-
misja Akredytacyjna, Centralna Komisja do Spraw 
Stopni i Tytułów, Polska Akademia Nauk, Kon-
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ferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
ogólnopolskie związki zawodowe oraz ogólnopol-
skie organizacje pracodawców. 

W projekcie zaznaczono, że ustawa wejdzie 
w życie z dniem 1 października 2007 r. Tak się 
jednak nie stało. Sprawy polityczne, wybory parla-
mentarne i zmiana rządu przesunęły w czasie reali-
zację ustawy. Rok akademicki 2007/2008 uczelnia 
zainaugurowała jeszcze jako Akademia Rolnicza. 

22 listopada 2007 r. poselski projekt ustawy 
o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom 
rolniczym został przesłany na ręce Marszałka Sej-
mu (druk nr 162). Z kolei Prezes Rady Ministrów 
29 stycznia 2008 r. przesłał Sejmowi rządowy pro-
jekt tej samej ustawy (druk nr 184). Różnica po-
między tymi projektami sprowadzała się tylko do 
różnych terminów wejścia w życie ustawy. W do-
kumentach znalazły się również opinie prawne do-
tyczące zgodności proponowanych regulacji z pra-
wem Unii Europejskiej. 

Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezy-
dium Sejmu skierował projekt do Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży, która po dyskusji oraz pierwszym 
czytaniu, na posiedzeniu 5 lutego 2008 r. wniosła 
o uchwalenie projektu (druk nr 189). Wspomnia-
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na dyskusja odbyła się w obecności Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary 
Kudryckiej i zainteresowanych przedstawi-
cieli uczelni, w tym również rektora AR prof. 
Janusza Żmiji. 

Następnego dnia, tj. 6 lutego 2008 r. 
podczas 8. posiedzenia Sejmu 6. kadencji 
w pkt. 7 porządku obrad poseł sprawozdaw-
ca Tadeusz Sławecki przedstawił sprawoz-
danie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
wyjaśniające, że trzy uczelnie: Akademia 
Rolnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza 
w Lublinie i Akademia Rolnicza w Poznaniu 
ubiegające się o zmianę statusu zasługują 
na miano uniwersytetu. Wniosek o uchwa-
lenie ustawy spotkał się z przychylnością 
klubów parlamentarnych PO, PIS, LID oraz 
PSL. Poseł Agnieszka Kozłowska-Raje-
wicz z KP PO powiedziała: „Wszystkie trzy 
uczelnie wymienione w projekcie ustawy 
mają wysoką ocenę Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. Senaty opisywanych uczel-
ni podjęły uchwały wyrażające poparcie dla 
zmian nazw uczelni w brzmieniu zawartym 
w ustawie. Jednak zgodność z literą prawa 
to nie jest jedyny powód, dla którego Klub 
Parlamentarny Platformy Obywatelskiej po-
piera projekt ustawy. Nazwa „uniwersytet” 
przynosi prestiż, ale stwarza także zobo-

wiązanie do dbania o odpowiednie standardy 
kształcenia i badań naukowych, a tym samym 
staje się dodatkowym motorem rozwoju uczelni. 
Każda z wymienionych akademii rolniczych roz-
wija badania naukowe i poszerza ofertę dydak-
tyczną o kolejne dyscypliny, dążąc do uzyskania 
statusu uniwersytetu już bez przymiotnika. Takie 
działania prowadzące do rozwijania narodowego 
potencjału intelektualnego mają ogromne zna-
czenie w państwie, które aspiruje do budowania 
gospodarki opartej na wiedzy.” W dyskusji głos 
zabrał również absolwent naszej uczelni poseł 
Wiesław Woda z PSL, który zaznaczył jak waż-
na jest pomoc i wsparcie finansowe dla dalszego 
rozwoju wymienionych uczelni. 

W trakcie prac w Sejmie nie wprowadzono 
do ustawy żadnych zmian istotnych z punktu wi-
dzenia zakresu i sposobu regulacji. Sejm uchwa-
lił ustawę 7 lutego 2008 r. przyjmując rozwiąza-
nie zgodne z projektem rządowym i wprowadził 
14-dniowe vacatio legis. 

Zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu tekst 
ustawy został przekazany do Senatu 8 lutego 
2008 r. Marszałek Senatu 12 lutego 2008 r. skie-
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rował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
której posiedzenie w tej sprawie odbyło się 28 lu-
tego 2008 r. W spotkaniu tym uczestniczył również 
rektor AR w Krakowie prof. Janusz Żmija. Komi-
sja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jej 
sprawozdawcą na posiedzeniu Senatu był senator 
Ryszard Górecki. Senat, uchwałą z dnia 6 marca 
2008 r. po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 
ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym aka-
demiom rolniczym, przyjął ustawę bez poprawek. 
Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2008 r., 
natomiast 27 marca została ona opublikowana 
w Dzienniku Ustaw RP. 

Po 14 dniach od momentu opublikowania 
ustawa weszła w życie. Akademia Rolnicza im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie, 11 kwietnia 2008 r. 
po długotrwałym procesie legislacyjnym uzyskała 

status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie. W środowisku akademickim 
nazwa „uniwersytet” odzwierciedla najwyższy po-
ziom kształcenia. Dlatego zmiana ta niewątpliwie 
wiąże się z podniesieniem prestiżu i rangi uczelni. 
Daje szansę jej dalszego, jeszcze bardziej inten-
sywnego rozwoju w dziedzinie nauki i dydaktyki. 
Przymiotnik „rolniczy” w nazwie określa profil i toż-
samość uczelni. Nawiązuje do historii, wieloletniej 
tradycji i jej misji. 

Pozostaje tylko życzyć „nowemu uniwersyteto-
wi” (jak dotąd jedynemu uniwersytetowi rolniczemu 
w kraju) sukcesów i osiągnięć na miarę XXI wieku 
tak, aby jego pracownicy, studenci i absolwenci za-
wsze byli dumni ze swojej Alma Mater.

Małgorzata Przybyło-Micek
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ZNAKI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

W KRAKOWIE

 Uniwersytet Rolniczy powołany do życia usta-
wą z 7 lutego 2008 r., istniejący jako samodzielna 
uczelnia rolnicza od 1953 r., w swych początkach 
był silnie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
gdyż tu właśnie rozpoczęły się zinstytucjonalizowa-
ne studia rolnicze. W 1890 r. powstało na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim Studium Rolnicze, działające 
do 1923 r., kiedy przekształcone zostało w Wy-
dział Rolniczy UJ. Wydział ten działał w latach 
1923–1953, gdy przekształcony został w odrębną 
uczelnię – Wyższą Szkołę Rolniczą. Związek stu-
diów rolniczych z Uniwersytetem, trwający 63 lata, 
wywarł wpływ na symbolikę Wyższej Szkoły Rol-
niczej, Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Rolni-
czego. Poszczególne jednostki organizacyjne stu-
diów rolniczych działające w ramach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego używały bowiem znaków, przede 
wszystkim pieczęci, które je identyfikowały. Stano-
wiły one kolejne etapy w kształtowaniu się symbo-
liki studiów rolniczych, tworząc tradycję którą dzie-
dziczy Uniwersytet Rolniczy. 

 Na najstarszych zabytkach dominuje symbo-
lika bądź uniwersytecka, bądź państwowa. Naj-
starsza pieczęć Studium Rolniczego nawiązuje do 
najstarszej pieczęci Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i przedstawia popiersie św. Stanisława oraz tar-
czę z Orłem. Napis umieszczony w otoku pieczęci 
brzmi: sigillum studii rerum rusticarum universita-
tis jagiellonicae. Dyrekcja Studium używała nato-
miast pieczęci przedstawiającej dwa skrzyżowane 
berła oraz napis: DYREKCYA STUDYUM ROLNI-
CZEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
W KRAKOWIE. Wraz z powstaniem Wydziału Rol-
niczego nastąpiła zmiana pieczęci. W okresie mię-
dzywojennym dziekanat wydziału używał pieczęci 
z ukoronowanym Orłem państwowym. Po wojnie 
na pieczęci dziekanatu występował Orzeł nie uko-
ronowany.

 Herb obecnego Uniwersytetu Rolniczego po-
wstał stosunkowo późno, bo dopiero w 1964 r., 
w związku z przygotowaniami do jubileuszu 600-
-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak 
czytamy w publikacji poświęconej studiom rolni-
czym w Krakowie, wydanej z okazji 600-lecia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Senat Wyższej Szkoły 

Rolniczej podjął decyzję w sprawie przyjęcia herbu 
przez uczelnię na propozycję Komitetu Uczelnia-
nego do Spraw 600-lecia UJ. Była to decyzja słusz-
na, gdyż pomimo iż Wyższa Szkoła Rolnicza była 
uczelnią młodą, miała jak każda szkoła wyższa, 
zgodnie z tradycją sięgającą średniowiecza, prawo 
do własnego herbu. Projekt herbu został opraco-
wany przez profesora WSR Tadeusza Lityńskiego, 
a opracowanie plastyczne powierzono profesorowi 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Witoldowi 
Chomiczowi. Prof. Chomicz należał w owym cza-
sie do nielicznych plastyków zajmujących się heral-
dyką. Projekt herbu z własnoręcznymi adnotacjami 
prof. Chomicza szczęśliwie zachował się do dnia 
dzisiejszego i jest przechowywany w Muzeum Uni-
wersytetu Rolniczego. 

 Na podstawie protokołów posiedzeń Senatu 
WSR można ustalić bliższe okoliczności powsta-
nia herbu, z których wynika, że przynajmniej po-
średnia inicjatywa do stworzenia herbu pochodziła 
od Zrzeszenia Studentów Polskich. Na posiedze-
niu w dniu 13 stycznia 1964 roku ówczesny pro-
rektor prof. Franciszek Nowotny „zawiadamia, że 

Projekt herbu Wyższej Szkoly Rolniczej w Krako-
wie opracowany przez Witolda Chomicza (1964 r.)

Herb, pieczęć, chorągiew
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ZSP (Zrzeszenie Studentów Polskich) zwraca się 
z prośbą o pozwolenie zrobienia odznaki studen-
ta WSR i absolwenta WSR”. Po przeprowadzeniu 
dyskusji ustalono, że powinna być jedna odzna-
ka dla studentów i absolwentów oraz, że „projekt 
należy oddać grafikom do opracowania, podając 
wytyczne tzn. aby połączyć w odznace godło UJ 
i symbol rolnictwa”. W protokole brak jakichkolwiek 
wzmianek o jubileuszu Uniwersytetu, co świadczy, 
że początkowo powstaniu herbu uczelni przyświe-
cał wzgląd praktyczny, chęć stworzenia znaku, któ-
ry można by umieścić na odznace. Od początku 
postanowiono na odznace umieścić znaki, które 
do dnia dzisiejszego występują w herbie uczelni: 
„godło UJ i symbol rolnictwa”. Prace nad odznaką 
postępowały dość szybko, o czym świadczy kolej-
ny protokół z posiedzenia Senatu z dnia 28 lutego 
1964 r. W trakcie prac uświadomiono sobie, że 
zaprojektowanie odznaki stwarza dobrą okazję do 
jednoczesnego zaprojektowania herbu WSR (okre-
ślanego w protokołach niezbyt precyzyjnie jako go-
dło). 28 lutego herb już był gotowy, o czym świad-
czy zapis w protokole posiedzenia Senatu. Jest on 
na tyle interesujący, że przytaczam go w całości. 
„Rektor Ruebenbauer prosi Senat o zatwierdzenie 
godła i odznaki studenckiej wg projektu prof. Cho-
micza. Nasza prośba do Ministerstwa w związku 
ze zbliżającym się Jubileuszem o jak najrychlejsze 

zatwierdzenie. Odznaka jest zaprojektowana tak 
jak godło, tylko bez napisów – wykonana będzie 
w metalu. Następnie pokazuje zebranym projekty. 
Projekt godła i odznaki przyjęty, a prośba do Mini-
sterstwa o zatwierdzenie wysłana”. Ministerstwo, 
o którym mowa w protokole, to zapewne Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, które miało prawo 
zatwierdzania tego typu odznak. W Archiwum AR 
zachowały się materiały potwierdzające to przy-
puszczenie, związane z opracowaniem ustano-
wionej przez Senat w 1971 r. Złotej Odznaki WSR. 
Złota Odznaka WSR ustanowiona przez Senat 
uzyskała w dniu 31 marca 1971 r. zatwierdzenie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Herb opracowany przez W. Chomicza przed-
stawiał tarczę dwudzielną w słup (pionowo), w po-
lu prawym błękitnym dwa skrzyżowane złote berła 
zwieńczone złotą koroną, w polu lewym czerwo-
nym dwa skrzyżowane kłosy. Ponad głowicą tarczy 
umieszczono złoty pas (w Statucie określony jako 
„złoty trzon”) z inicjałami uczelni, pierwotnie WSR, 
po zmianie nazwy Uczelni AR. Wokół tarczy bor-
diura z łacińską nazwą uczelni: Rerum Rusticarum 
Academia Cracoviensis. 

Opis herbu został zamieszczony w Statucie 
Akademii Rolniczej. Ponieważ w heraldyce obo-Insygnia rektora Uniwersytetu Rolniczego w Kra-

kowie

Witraż z herbem Akademii Rolniczej w holu Colle-
gium Godlewskiego
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wiązują tzw. strony heraldyczne, określane odwrot-
nie niż w codziennej praktyce, dlatego w zamiesz-
czonym powyżej opisie herbu skrzyżowane berła 
występują w polu prawym a kłosy w lewym.

Ideowa koncepcja herbu została opracowana 
w zasadzie poprawnie. W publikacji wydanej przez 
WSR z okazji 600-lecia UJ w następujący sposób 
objaśniono symbolikę herbu: „Przedstawia ono 
tarczę, na której po lewej stronie widnieją insygnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – skrzyżowane ber-
ła, wskazujące na więź łączącą przez 63 lata na-
szą uczelnię z Uniwersytetem Jagiellońskim, a po 
stronie prawej – skrzyżowane kłosy, symbol chleba 
mający przypominać cel istnienia i badań uczelni. 
W otoku tarczy znajduje się nazwa uczelni w języ-
ku łacińskim – Rerum Rusticarum Academia Cra-
coviensis”. Ponieważ jednym z autorów cytowanej 
książki był prof. Tadeusz Lityński, autor koncepcji 
herbu, opis powyższy należy traktować jako swo-
isty komentarz autorski. 

Zastosowany w herbie podział tarczy na dwa 
pola miał uzasadnienie w sfragistycznej i heraldycz-
nej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podob-
nie skomponowany był herb wydziału medycznego 
UJ używany od początku XX wieku. Przedstawiał 
on dwupolową tarczę ze skrzyżowanymi berłami 
w polu prawym oraz wężem Eskulapa w lewym, 
tarcza herbowa była zwieńczona barokową koroną 
zamkniętą. Herb powyższy jest używany obecnie 
przez Collegium Medicum UJ (dawną Akademię 
Medyczną). Barwy herbu są identyczne jak barwy 
herbu Uniwersytetu Rolniczego, prawe pole błękit-
ne lewe czerwone. Przypuszczam, że herb wydzia-
łu medycznego mógł być inspiracją dla koncepcji 
opracowanej przez prof. Lityńskiego.

Z chwilą przekształcenia Wyższej Szkoły Rol-
niczej w Akademię w roku 1972, ta ostatnia przy-
jęła herb swej poprzedniczki. W opracowaniu pla-
stycznym herbu Uczelni popełniono jednak szereg 
błędów, które wymagały skorygowania, jeśli miał 
on spełniać kryteria poprawności heraldycznej. 
Jednocześnie praktyka używania herbu też wyma-
gała uporządkowania, gdyż był on używany w róż-
nych wariantach, stosowanych dowolnie przez 
poszczególne jednostki Uczelni. W konsekwencji 
tego w 2001 r. ówczesny rektor Akademii Rolniczej 
prof. Zbigniew Ślipek zwrócił się do mnie z proś-
bą o opracowanie opinii w sprawie herbu uczelni. 
Konkluzje opinii o herbie Akademii Rolniczej były 
następujące. Przede wszystkim z heraldycznego 
punktu widzenia niedopuszczalne jest umiesz-
czanie ponad tarczą oraz wokół niej jakichkolwiek 
napisów. Usunięte muszą być więc inicjały AR 
umieszczone ponad głowicą tarczy oraz bordiu-
ra z napisem umieszczonym wokół tarczy. Godło 
herbu powinno być tak skomponowane, aby bez 

Herb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Chorągiew Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 Pieczęć Akademii Rolniczej w Krakowie
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pomocy napisów jednoznacznie identyfikowało 
jednostkę, która jest jego właścicielem. Łacińska 
nazwa uczelni może być w dalszym ciągu używa-
na, ale musi być umieszczona poniżej tarczy, bez 
bezpośredniego związku z nią. 

Jedna z podstawowych zasad heraldycznych 
głosi, że godło herbowe powinno jak najlepiej wy-
pełniać pole tarczy. W przypadku używanej do-
tychczas wersji herbu wymóg powyższy nie był 
spełniony. Zwłaszcza w dolnej partii obydwu pól 
herbowych pozostawało za dużo wolnego miejsca. 
Szczegóły plastyczne przedmiotów tworzących go-
dło herbowe były niedopracowane. Wysokość be-
reł i kłosów była zróżnicowana, krzyżowały się one 
pod różnym kątem, co jest niezgodne z zasadą sy-
metrii stosowaną w heraldyce. Dodatkowo łamała 
tę zasadę korona umieszczona ponad berłami, któ-
ra nie miała odpowiednika na przeciwległym polu, 
przedstawiającym kłosy. Tym samym nie było rów-
nowagi optycznej pomiędzy prawym i lewym polem 
herbu. Warto też raz jeszcze podkreślić, że herb 
używany dotychczas przez Akademię występował 
w kilku wersjach plastycznych, różniących się mię-
dzy sobą szczegółami, a ponieważ w Statucie Aka-
demii nie zamieszczono ilustracji przedstawiającej 
obowiązujący wzór herbu, nie było wiadomo którą 
z wersji należało uważać za oficjalną.

Przystępując do pracy nad korektą herbu przy-
jąłem założenie, że należy możliwie jak najwięcej 
zachować z herbu używanego dotychczas przez 
Akademię, korygując jednocześnie wszystkie he-
raldyczne i plastyczne błędy. Przedmioty tworzące 
godło herbowe zostały prawidłowo dobrane przez 
twórców herbu, należało jednak zastanowić się, 
czy wzorce do których się odwołano były najlep-
sze oraz czy ich opracowanie plastyczne było po-
prawne. Godło herbu Akademii tworzyły trzy grupy 
przedmiotów: skrzyżowane berła, skrzyżowane 
kłosy oraz korona. Każdy z nich należy poddać in-
dywidualnej analizie, która winna doprowadzić do 
wyboru optymalnego wzorca.

Berła występujące w dotychczasowym herbie 
Akademii Rolniczej nie nawiązywały bezpośrednio 
do jakiegoś konkretnego wzoru. Nie były to berła 
używane w herbie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
ale można się w nich dopatrzeć dalekiego refleksu 
berła ofiarowanego Uniwersytetowi przez królewi-
cza kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Przema-
wia za tym zwieńczenie trzonu berła gotycką koro-
ną (podobną koroną zwieńczone są dwa pozostałe 
dwa berła Uniwersytetu: berło z daru Władysława 
Jagiełły oraz kardynała Zbigniewa Oleśnickiego), 
a zwłaszcza dwa nodusy, umieszczone w górnej 
i dolnej partii berła.

W cytowanym powyżej objaśnieniu treści herbu 
Akademii czytamy, że skrzyżowane berła wskazy-

wały na więź łączącą ją z Uniwersytetem. Podkre-
ślić w tym miejscu należy, że umieszczenie bereł 
w herbie stwarzało okazję nie tylko do podkreślenia 
związków z Uniwersytetem, z którego Akademia 
się wywodziła, lecz również odwołania się do wła-
snej tradycji. Dyrekcja Studium Rolniczego, które 
istniało w Uniwersytecie w latach 1890–1923 uży-
wała pieczęci ze skrzyżowanymi berłami. Skrzyżo-
wane berła były też używane przez inne rolnicze 
jednostki organizacyjne działające przy Uniwersy-
tecie Jagiellońskim: Muzeum Inżynierii Rolniczej 
UJ oraz Muzeum Hodowli i Laboratorium Mleczar-
stwa przy UJ. Także na odznace Kółka Rolników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej studenc-
kiej organizacji rolniczej, występują m.in. na tarczy 
herbowej dwa skrzyżowane berła. Były więc one 
integralną częścią symboliki Akademii Rolniczej, 
będącej spadkobierczynią tych instytucji.

Wraz z uzyskaniem statusu samodzielnej 
uczelni Wyższa Szkoła Rolnicza, przekształco-
na następnie w Akademię Rolniczą, sporządziła 
komplet insygniów rektorskich oraz dziekańskich. 
Wśród nich znalazło się również nowoczesne, bar-
dzo oryginalne w formie, berło rektora Akademii. 
Wraz z łańcuchem rektorskim stało się ono atry-
butem najwyższej władzy w uczelni, jej symbolem 
prezentowanym podczas wszystkich uroczystych 
wystąpień rektora. 

Laski pedli WSR – AR – UR
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Na przykład na portretach rektorów Akademii, 

zawieszonych w sali posiedzeń Senatu, większość 
portretowanych została przedstawiona właśnie 
z tym berłem. 

Insygnia i atrybuty władz wszelkich szcze-
bli, tak w przeszłości jak i obecnie, to przedmioty 
w których kumuluje się tradycja i symbolika instytu-
cji, które one prezentują. Tak jest również w przy-
padku insygniów władz wyższych uczelni. Warto 
więc do nich nawiązać również w symbolice heral-
dycznej.

W trakcie korekty herbu zaproponowałem 
w miejsce abstrakcyjnych bereł, odwołanie się 
do konkretnego berła używanego przez rektora 
Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rol-
niczego). Uważałem, że powinno ono znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w symbolice heraldycznej 
Akademii, tak jak średniowieczne berła rektorskie 
znalazły odzwierciedlenie w herbie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Tym samym herb staje się sil-
niej związany niż dotychczas z samą uczelnią, 
odwołuje się bowiem do konkretnego insygnium 
jej rektora. Nowoczesna forma berła podkreśla jej 
młodszość w stosunku do Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, ale dzięki zachowaniu konstrukcji godła,  
zbudowanego ze skrzyżowanych bereł oraz barw 
złotych i błękitnych, występujących w herbie UJ, 
jest ono powszechnie czytelnym nawiązaniem do 
herbu Uniwersytetu. Dzięki temu zabiegowi udało 
się osiągnąć dwa cele. Z jednej strony w dalszym 
ciągu herb podkreśla związek z Uniwersytetem Ja-
giellońskim, z drugiej silniej eksponuje własną tra-
dycję i symbolikę Uczelni.

Berła umieszczone w herbie Akademii nie mogą 
być dosłowną kopią berła rektorskiego. Heraldyka 
rządzi się swoimi prawami, które muszą być bez-
względnie przestrzegane przy opracowywaniu godeł 
herbowych. Dlatego berło rektorskie musiało zostać 
poddane stylizacji heraldycznej. Polegała ona m.in. 
na poszerzeniu trzonka berła oraz kłosów stanowią-
cych jego zwieńczenie. Zrezygnowano z ukazania 
trzech kłosów, które występują w zwieńczeniu berła, 
na rzecz dwóch, gdyż przedmioty heraldyczne nie 

są przedstawiane prze-
strzennie. Poszerzenie 
bereł było konieczne 
również z tego wzglę-
du, aby stanowiły one 
optyczną równowagę 
dla skrzyżowanych 
kłosów umieszczonych 
w przeciwnym polu, 
które z natury rzeczy 
są grube. 

 Stylizacja heral-
dyczna objęła również 

kłosy. W dotychczasowym herbie opracowanie pla-
styczne kłosów budziło szereg zastrzeżeń. Przede 
wszystkim były one za szerokie, a poszczególne 
ich elementy były plastycznie niedopracowane. 
W nowym projekcie kłosy zostały opracowane na 
nowo. Chodziło o to aby doprowadzić do ich mak-
symalnego uproszczenia, tak aby stanowiły one 
krzyżującą się formę, będącą odpowiednikiem 
skrzyżowanych bereł. Ponieważ berło rektora Aka-
demii jest bardzo proste w budowie, należało dążyć 
do tego aby również budowę kłosów maksymalnie 
uprościć. Obydwa cele w nowo opracowanym her-
bie zostały osiągnięte.

Skrzyżowane kłosy umieszczone w lewym polu 
tarczy herbowej były w świetle cytowanych powy-
żej założeń ideowych herbu „symbolem chleba, 
mającym przypominać cel istnienia i badań uczel-
ni”. Kłosy jako godło herbowe nie były popularne 
w polskiej heraldyce, w XIX wieku były nadużywa-
ne w heraldyce narzucanej przez zaborcę na te-
renie zaboru rosyjskiego. Z drugiej jednak strony 
są powszechnie stosowanym symbolem rolnictwa 
i dlatego uznać należy ich wybór do herbu uczel-
ni za w pełni uzasadniony. Zasadność tego wy-
boru potwierdza także ich niemal stała obecność 
na insygniach władz. Przede wszystkim występują 
one na berle rektora. Zwieńczenie trzonka berła 
rektorskiego stanowią trzy zawijające się kłosy. 
Występują także jako ważny element konstrukcyj-
ny oraz ideowy łańcucha rektorskiego, na którym 
ośmiokrotnie powtarza się kompozycja złożona 
z trzech równoległych kłosów. Powszechnie też 
występują one na łańcuchach prorektorów oraz 
dziekanów poszczególnych wydziałów. Spośród 
jedenastu łańcuchów rektorskich, prorektorskich 
i dziekańskich, jedynie dwa nie posiadają kłosów. 
Są to łańcuchy dziekanów wydziału leśnego oraz 
wydziału ogrodniczego. Ze względu na specyfikę 
obydwu wydziałów nieobecność kłosów jest w peł-
ni zrozumiała. 

Tradycja używania kłosów jako symboli rol-
nictwa sięga początków studiów rolniczych w Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W zwieńczeniu portalu 
wejściowego do głównego gmachu Uniwersytetu 
Rolniczego, Collegium Godlewskiego, powstałego 
w latach 1908–1911, umieszczono motyw dwóch 
kłosów.

Użycie skrzyżowanych kłosów jest więc nie tyl-
ko nawiązaniem do tradycyjnej symboliki rolniczej, 
ale także odwołaniem się do symboli występujących 
na insygniach władz, a zwłaszcza – co szczególnie 
ważne – na insygniach rektora. Tak więc pomiędzy 
herbem uczelni oraz insygniami jej władz istnieje 
silny związek.

Symbolika herbu Uniwersytetu Rolniczego jest 
dwuczęściowa. Przede wszystkim poprzez odwo-

Pieczęć Dyrekcji Studium 
Rolniczego UJ
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łanie się do skrzyżo-
wanych złotych bereł 
w polu błękitnym wy-
raża jego tradycyjne 
związki z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim, 
a za pomocą skrzy-
żowanych złotych 
kłosów nawiązuje 
do symboliki rolni-
czej, wyrażającej 
specyfikę uczelni. 
Jednocześnie berła 
umieszczone w polu 
pierwszym nawią-

zują do insygnium rektora a skrzyżowane kłosy 
do łańcuchów rektora, prorektorów i dziekanów, 
a więc w herbie obecna jest równocześnie symbo-
lika jej władz. 

Herb Uniwersytetu Rolniczego został w obec-
nej wersji zwieńczony królewską koroną, podobnie 
jak herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym sa-
mym jeszcze bardziej podkreślono związek oby-
dwu uczelni. W poprzedniej wersji herbu nad tarczą 
nie było korony, lecz niepoprawny z heraldycznego 
punktu widzenia złoty pas z literami AR. Podobnie 
jak w herbie Uniwersytetu Jagiellońskiego umiesz-
czono nad tarczą czternastowieczną koronę gotyc-
ką. Obecne prace nad znakami Uniwersytetu Rol-
niczego zbiegły się w czasie z pracami nad korektą 
znaków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Herby oby-
dwu uczelni zostały zwieńczone tą samą koroną, 
nawiązującą do korony grobowej Kazimierza Wiel-
kiego, założyciela Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W 1869 r. otwarto grobowiec Kazimierza Wiel-
kiego, wydobyto insygnia grobowe króla, a przed 
ich ponownym włożeniem do grobu wykonano 
dokumentację rysunkową oraz kopię insygniów. 
Kształt korony wieńczącej herby obydwu Uczelni 
jest oparty na tych przekazach. Warto odnotować 
znamienną kolejność wprowadzania tych zmian. 
Korona kazimierzowska została wprowadzona do 
projektu herbu Akademii Rolniczej już w 2002 r., 
a w herbie Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazła 
się oficjalnie dopiero w roku 2007. 

Wraz z herbem Akademii Rolniczej w 2002 r. 
została opracowana chorągiew i pieczęć Uczelni. 
Projekty nie zostały jednak od razu wprowadzone 
w życie. 

Do sprawy znaków powrócono w bieżącym 
roku, w związku ze zmianą statusu Akademii Rolni-
czej, która została przekształcona z dniem 11 kwiet-
nia 2008 r. w Uniwersytety Rolniczy. Z inicjatywą 
wprowadzenia nowych znaków oraz opracowania 
kompleksowej komunikacji wizualnej uczelni wystą-
pił rektor prof. Janusz Żmija. Podstawą prac stały 

się projekty opracowane w 2002 r. Wprowadzone 
w stosunku do poprzednich projektów poprawki nie 
były duże, ale w wielu szczegółach doprowadziły do 
wypracowania lepszych rozwiązań. Najważniejsza 
różnica dotyczyła kształtu tarczy herbowej, zrezy-
gnowano z tzw. tarczy hiszpańskiej o zaokrąglonej 
podstawie na rzecz tarczy gotyckiej o podstawie 
spiczastej. Zmieniono proporcje korony zmniej-
szając jej szerokość, skorygowano też szczegóły 
plastycznego opracowania bereł i kłosów. Projekty 
znaków uczelni zostały przedstawione do konsul-
tacji dziekanom, a po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zostały poddane pod głosowanie Senatowi 20 mar-
ca br. i zostały przyjęte jednogłośnie.

Na posiedzeniu Senatu przedstawiono do wy-
boru dwa warianty herbu i pieczęci oraz chorą-
giew uczelni. Warianty herbu różniły się sposobem 
umieszczenia korony. W pierwszym wariancie ko-
rona była uniesiona ponad tarczą, w drugim była 
posadowiona na tarczy. Pierwszy wariant pieczęci 
posiadał wewnętrzny otok okalający pole z her-
bem, drugi otoku nie posiadał. Różnice były też 
w rozmieszczeniu napisów. W pierwszym warian-
cie napis był rozmieszczony w dwóch półokręgach, 
w górnej i dolnej partii pieczęci, oddzielonych dy-
wizorami, w drugim wariancie był rozmieszczony 
zgodnie z biegiem wskazówek zegara.

Członkowie Senatu wybrali wariant herbu z ko-
roną uniesioną nad tarczą, podobnie jak w herbie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pieczęć z we-
wnętrznym otokiem. Przyjęta została też chorą-
giew uczelni.

Prawidłowy opis herbu brzmi następująco: 
„Herb Uniwersytetu Rolniczego przedstawia na tar-
czy dwudzielnej w słup, w polu prawym błękitnym 
dwa skrzyżowane złote berła rektorskie, w polu 
lewym czerwonym dwa skrzyżowane złote kłosy. 
Tarcza jest zwieńczona złotą gotycką koroną”. 

Dotychczas omawiałem przede wszystkim herb 
uczelni, gdyż jest on najważniejszym jej znakiem, 
ale kilka słów komentarza poświęcić należy rów-
nież pieczęci oraz 
chorągwi, które są 
równie ważnymi 
nośnikami herbu. 
Wyższe uczelnie 
mają prawo do ich 
używania, co po-
twierdza historia 
znaków Uniwersy-
tetu Jagiellońskie-
go, który od cza-
sów odnowienia 
w 1400 r. systema-
tycznie używał pie-
częci, a w czasach 

Pieczęć dziekanatu Wydzia-
lu Rolniczego UJ – okres 
powojenny

Pieczęć dziekanatu 
Wydziału Rolniczego UJ 
– okres międzywojenny
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nowożytnych posługiwał się chorągwią przedsta-
wiającą na płacie dwa skrzyżowane berła zwień-
czone koroną. 

Historia pieczęci instytucji naukowych, z któ-
rych wyrósł Uniwersytet Rolniczy, liczy ponad sto 
lat. Najstarsze z nich zostały omówione na począt-
ku artykułu. Każda kolejna instytucja zajmująca 
się badaniami oraz dydaktyką z zakresu rolnictwa 
posiadała własne pieczęcie. Akademia Rolnicza 
używała pieczęci z herbem powstałym w 1964 r. 
Opracowanie nowej wersji herbu automatycznie 
pociągało za sobą konieczność sporządzenia no-
wej pieczęci. Decyzją Senatu nawiązuje ona do 
dotychczasowej pieczęci herbowej używanej przez 
uczelnię. W polu pieczęci, wyznaczonym przez 
wewnętrzny otok, umieszczono herb Uniwersyte-
tu na tarczy zwieńczonej koroną. Napis biegnący 
w dwóch półokręgach, rozmieszczonych w górnej 
i dolnej partii pieczęci, wykonany został majusku-
łą i brzmi: RERUM RUSTICARUM UNIVERSITAS 
CRACOVIENSIS. 

Chorągiew jest znakiem, który nie był dotych-
czas używany przez uczelnię. Jednak zmiana jej 
statusu i wzorowanie się na znakach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego skłania do jej wprowadzenia. Cho-
rągiew to płat materiału, na którym umieszcza się 
najczęściej godło herbowe bez tarczy. Tak wyglą-
da nowa wersja chorągwi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego wprowadzona uchwałą Senatu UJ z 31 paź-
dziernika 2007 roku. Rolę pola tarczy pełni płat 
chorągwi, zachowujący taką samą barwę jak pole 
tarczy. W przypadku chorągwi Uniwersytetu Rol-
niczego jej płat jest dwubarwny: w prawej części 
błękitny ze skrzyżowanymi złotymi berłami, w lewej 
czerwony ze skrzyżowanymi złotymi kłosami. Ko-
rona jako element umieszczony ponad tarczą nie 
występuje na chorągwi. Chorągiew jest dwustron-
na. Proporcje chorągwi, zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi w weksylologii, wynoszą 5 : 8. 

 Opis chorągwi Uniwersytetu Rolniczego brzmi 
następująco: „Chorągiew Uniwersytetu Rolniczego 
ma postać płata składającego się z dwóch barw-
nych pól o równiej szerokości, w polu prawym błę-
kitnym dwa skrzyżowane złote berła rektorskie, 
w polu lewym czerwonym dwa skrzyżowane złote 
kłosy. Stosunek szerokości do długości płata cho-
rągwi wynosi 5 : 8”. 

Chorągiew jest, obok herbu i pieczęci, naj-
ważniejszym znakiem Uniwersytetu Rolniczego 
określającym jego tradycję i tożsamość, dlatego 
powinna być w miarę możliwości często ekspono-
wana, gdyż jest ona jednym z ważnych środków 
manifestowania herbu uczelni. Przede wszyst-
kim powinna wisieć na głównym budynku uczelni, 
w którym mieści się siedziba władz. Może być rów-
nież eksponowana w gabinecie rektora. Podczas 
świąt państwowych powinna być wywieszana wraz 
z flagą państwową, a w czasie świąt i uroczystości 
uczelnianych samodzielnie na wszystkich budyn-
kach uczelni.

Opisy herbu, chorągwi oraz pieczęci Uniwer-
sytetu Rolniczego powinny znaleźć się w Statu-
cie Uczelni, a w charakterze załączników powinny 
towarzyszyć im barwne ilustracje znaków. Nowe 
znaki Uniwersytetu Rolniczego zostaną prawnie 
zastrzeżone.

Wraz z uzyskaniem statusu Uniwersytetu Rol-
niczego Uczelnia wkracza w nowy etap działalno-
ści, której będą towarzyszyć tradycyjne znaki w no-
woczesnym opracowaniu. Będą one identyfikowały 
i promowały uczelnię, przypominały o ponad stu-
letniej historii studiów rolniczych w Krakowie i ich 
związku z Uniwersytetem Jagiellońskim.

   
Zenon Piech
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Opracowanie historyczno-heraldyczne: Zenon Piech
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WŁADZE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

NA KADENCJĘ 2008–2012

W kwietniu – maju 2008 roku odbyły się wybory 
władz rektorskich i dziekańskich na nadchodzącą 
czteroletnią kadencję.

W dniu 17 kwietnia 2008 roku odbyly się wy-
bory rektora. Profesor F. Gambuś, przewodniczą-
cy Uczelnianej Komisji Wyborczej poinformował, 
że rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja na kadencję 2008–2012 wybrany został 
profesor dr hab. Janusz Żmija.

Kolegium Elekorów na posiedzeniu w dniu 
24 kwietnia 2008 roku wybrało na stanowiska pro-
rektorów:
■ prorektora ds. organizacji uczelni i współpracy 

z gospodarką 
 prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego
■ prorektora ds. nauki i współpracy międzynaro-

dowej 
 prof. dr hab. Krystynę Koziec
■ prorektora ds. dydaktycznych i studenckich 
 prof. dr hab. Włodzimierza Sadego

Wyniki wyborów dziekanów i prodziekanów 
przeprowadzonych na wydziałach są następujące:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

■ dziekan 
 prof. dr hab. Teofil Łabza
■ prodziekan ds. kierunków Rolnictwo i Ochrona 

Środowiska 
 dr hab. Michał Kopeć
■ prodziekan ds. kierunków Zarządzanie i Eko-

nomia 
 dr inż. Józef Kania
■ prodziekan ds. nauki 
 prof. dr hab. Florian Gambuś

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

■ dziekan 
 prof. dr hab. Jerzy Niedziółka
■ prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich 
 dr hab. Józef Bieniek
■ prodziekan ds. organizacji i rozwoju 
 prof. dr hab. Czesław Klocek

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

■ dziekan 
 prof. dr hab. Jan Pawełek
■ prodziekan ds. studentów kierunku Inżynieria 

Środowiska 
 prof. dr hab. Marek Ptak
■ prodziekan ds. studentów kierunku Geodezja 

i Kartografia 
 dr hab. Krzysztof Gawroński, prof. UR
■ prodziekan ds. ogólnych i studiów niestacjo-

narnych 
 dr hab. Krzysztof Ostrowski, prof. UR

Wydział Leśny

■ dziekan 
 prof. dr hab. Stanisław Orzeł
■ prodziekan ds. studenckich 
 dr hab. Waldemar Gil
■ prodziekan ds. ogólnych 
 dr inż. Stanisław Małek

Wydział Ogrodniczy

■ dziekan 
 prof. dr hab. Marek Grabowski
■ prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych 
 dr hab. Edward Kunicki
■ prodziekan ds. organizacji i rozwoju 
 prof. dr hab. Stanisław Mazur

Wydział Agroinżynierii 

■ dziekan 
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski

■ prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich  
dr hab. Sylwester Tabor

■ prodziekan ds. organizacji i współpracy  
 prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

Wydział Technologii Żywności

■ dziekan 
 prof. dr hab. Teresa Fortuna
■ prodziekan ds. nauczania 
 dr hab. Teresa Leszczyńska
■ prodziekan ds. organizacji, rozwoju 

i współpracy 
 prof. dr hab. Marek Sikora
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ZAMIERZENIA WŁADZ REKTORSKICH 

NA PRZYSZŁĄ KADENCJĘ 

Dobiega końca pierwsza, trzyletnia kadencja obecnych władz rektorskich. Pierwsza, ponieważ 
ten sam skład rektorski został wybrany na kolejne cztery lata. Wiele już zostało zrobione, ale 
przed uczelnią i jej pracownikami stoją wciąż nowe wyzwania. Jakie są plany Rektora i pro-
rektorów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kadencję 2008–2012 zapytaliśmy JM Rek-
tora prof. dr hab. Janusza Żmiję.

W swoim przemówieniu, jako kandydat na rek-
tora kadencji 2008–2012 skupiłem się na czterech 
obszarach działalności uczelni, które zostały wyzna-
czone w zatwierdzonej przez Senat „Strategii roz-
woju Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na lata 
2008–2015”. Są to: dydaktyka i wychowanie, nauka, 
współpraca z gospodarką narodową oraz zarządza-
nie uczelnią. Omówię kolejno najważniejsze zada-
nia jakie stawiam przed sobą oraz moimi współpra-
cownikami w rozpoczynającej się kadencji.

W przypadku dydaktyki i wychowania podsta-
wowym zadaniem będzie przekazanie studentom 
nowoczesnej wiedzy i umiejętności stosowania jej 
w praktyce. Ważnym elementem działalności w ko-
lejnych latach jest modyfikacja profilu dydaktyczne-
go uczelni poprzez poszerzenie oferty kształcenia 
i dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb go-
spodarki. Promocja wszystkich form edukacji oraz 
doskonalenie technik rekrutacji staną się prioryte-
tem wobec zbliżającego się niżu demograficznego. 
Chcemy również udoskonalić system praktycznego 
kształcenia studentów, aby nasi absolwenci opusz-
czając mury uczelni oprócz wiedzy teoretycznej 
posiadali rozległe umiejętności wykorzystania jej 
w praktyce. Dla władz uczelni i jej pracowników 
dobro studentów i zapewnienie im odpowiedniego 
zaplecza dydaktycznego i kadrowego jest najważ-
niejsze. Będziemy wspierać samorząd studencki 
przy rozwijaniu działalności organizacyjnej, ru-
chu kulturalnego i sportowego oraz działań „inku-
batora przedsiębiorczości” dla studentów.

W nauce za priorytet uznajemy utrzymanie 
statusu znaczącego ośrodka nauk rolniczych i le-
śnych. Wobec współczesnych wyzwań ważnym 
zadaniem będzie integrowanie badań naukowych 
z systemem Unii Europejskiej poprzez rozwój inter-
dyscyplinarnych badań naukowych, przystępowa-
nie uczelni do międzynarodowych sieci naukowych, 
a także zwiększenie mobilności pracowników. 
Chcemy się również skupić na wspieraniu badań 
w działaniach priorytetowych regionalnej strategii 
Polski Południowej zwłaszcza poprzez intensyfika-

cję transferu nauki do praktyki oraz realizację ba-
dań z uwzględnieniem specyfiki rejonów górskich, 
podgórskich i przygranicznych. Będziemy wspierać 
inicjatywy pracowników przy pozyskiwaniu środ-
ków pozabudżetowych, bo wobec obniżających się 
nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe te środki 
stają się jedyną szansą na rozwój nauki.

Intensyfikacja transferu nauki do praktyki i osią-
gnięcie trwałych, partnerskich więzi z gospodarką 
krajową i Unii Europejskiej to zamierzenia uczelni 
stawiane wobec współpracy z gospodarką naro-
dową. Priorytetem będzie współpraca z instytucja-
mi gospodarki narodowej oraz świadczenie dla nich 
usług doradczych i edukacyjnych dostosowanych 
do potrzeb rynku i gospodarki. Chcemy również 
organizować okresowe spotkania z absolwentami 
w celu nawiązania partnerskiej współpracy z pod-
miotami gospodarczymi, w których pracują.

Zarządzanie uczelnią będzie się opierać na 
stworzeniu pracownikom i studentom zgodnych 
ze standardami Unii Europejskiej warunków pracy 
i studiowania. Zamierzamy doskonalić funkcjono-
wanie uczelni poprzez dostosowywanie struktu-
ry organizacji i zarządzania do zmieniającego się 
otoczenia zewnętrznego. By poprawić warunki 
materialne pracowników wdrożymy system moty-
wacji i awansów dla pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi oraz zasady polityki 
personalnej dla nauczycieli akademickich z naci-
skiem na ułatwienie im zdobywania staży nauko-
wych w innych uczelniach. Uczelnia nadal będzie 
realizowała perspektywiczne zadania inwestycyj-
ne oraz modernizacyjne budynków i infrastruktu-
ry technicznej. Większość zadań inwestycyjnych 
będzie się opierała o pozyskane środki pieniężne 
z funduszy krajowych i UE.

Dziękuję wszystkim elektorom, którzy w imie-
niu społeczności akademickiej naszej uczelni po-
wierzyli mi pełnienie funkcji pierwszego Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. Jestem z tego niezmiernie dumny 
i obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania.
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STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU 

ROLNICZEGO W KRAKOWIE
NA LATA 2008–2015 
(przyjęta uchwałą nr 17/2008 na posiedzeniu Senatu w dniu 22 lutego 2008 r.)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie czerpie wzorce kształcenia w zakre-
sie nauk rolniczych i leśnych z bogatego dzie-
dzictwa intelektualnego i tradycji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Kolejnym pokoleniom nauczycieli 
akademickich zawsze przyświecała idea wycho-
wania młodzieży w poszanowaniu wolności, demo-
kracji i zasad etycznych. 

Działalność Uczelni winna być osadzona w tra-
dycjach studiów uniwersyteckich, a kadra profesor-
ska i młodzież akademicka winna świadomie dążyć 
do prawdy, być otwartą na nowe idee i szanować 
podmiotowość człowieka niezależnie od rasy, wy-
znania, kultury, a także rozwijać wśród młodzieży 
i nauczycieli szacunek dla wiedzy, umiejętności 
i obiektywizmu.

Wartości te są fundamentalne dla skuteczności 
działań Uczelni w bliższej i dalszej perspektywie.

Celem strategii jest wytyczenie głównych kie-
runków funkcjonowania uczelni w bliższej i dalszej 
perspektywie, a także realizowanie misji i wizji 
Uczelni.

Wizja określa do czego docelowo zmierzamy, 
zaś misja wyjaśnia po co istniejemy i co dajemy 
jako Uniwersytet do otoczenia zewnętrznego.

Podstawowym elementem strategii rozwoju 
Uczelni jest diagnoza mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń funkcjonowania Uczelni.

Mocne strony:
■ tradycja uczelni wynikająca między innymi ze 

związków z Uniwersytetem Jagiellońskim,
■ wysoki poziom dydaktyczny i naukowy nauczy-

cieli akademickich,
■ bogata oferta kierunków studiów i specjalności 

na różnych poziomach kształcenia,
■ wyposażenie w nowoczesną bazę dydaktycz-

ną i laboratoryjną,
■ stacje doświadczalne i obiekty dydaktyczne da-

jące możliwość prowadzenia zajęć terenowych, 
dydaktycznych i prac badawczych,

■ uczelnia jest przyjaznym środowiskiem dla stu-
dentów i pracowników i charakteryzuje się po-
zytywnym wizerunkiem w Polsce i Europie.

Słabe strony:
■ niekorzystna struktura wiekowa kadry nauko-

wej – głównie samodzielnych pracowników,
■ niska aktywność kadry w pozyskiwaniu środ-

ków pozabudżetowych,
■ niski stopień akceptacji zmian organizacji i za-

rządzania Uczelnią oraz wydziałami.

Zadaniem Uczelni w perspektywie jest umoc-
nienie silnych i eliminacja słabych stron w jej funk-
cjonowaniu.

Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, 
na które uczelnia ma minimalny wpływ, a zada-
niem kierownictwa Uczelni jest wykorzystanie ist-
niejących szans i przeciwdziałanie pojawiającym 
się zagrożeniom.

Szanse:
■ zrozumienie potrzeb Uczelni przez władze sa-

morządowe i państwowe Polski Południowej,
■ pozyskiwanie przez organy samorządowe 

i państwowe niezbędnych środków z UE oraz 
innych źródeł możliwych do wykorzystania 
przez Uczelnię,

■ zróżnicowanie wymagań kwalifikacyjnych pra-
codawców w zakresie wyższego wykształcenia 
absolwentów,

■ wysoka ocena absolwentów Uczelni przez pra-
codawców.

Zagrożenia
■ niestabilne przepisy dotyczące nauki i szkolnic-

twa wyższego,
■ ograniczanie środków budżetowych dla szkol-

nictwa wyższego oraz finansowania nauki,
■ rozwój szkolnictwa niepublicznego,
■ coraz mniejsze zainteresowanie studiami,
■ niż demograficzny w grupie młodzieży kończą-

cej szkołę średnią,
■ koncepcja tworzenia wspólnej przestrzeni edu-

kacyjnej w UE.
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KIERUNKI I CELE STRATEGICZNE

Kierunki działań strategicznych Uczelni są ela-
stycznym w czasie programem rozwoju Uniwersy-
tetu. Działania strategiczne dotyczą następujących 
obszarów funkcjonowania uczelni:
■ dydaktyki i wychowania,
■ nauki,
■ współpracy z gospodarką narodową,
■ zarządzania uczelnią.

I. Dydaktyka i Wychowanie
Strategicznym działaniem Uczelni w zakresie 

dydaktyki i wychowania jest przekazanie studen-
tom nowoczesnej wiedzy i  umiejętności stosowa-
nia jej w praktyce.

Zamierzenia do zrealizowania w latach 
2008–2012

Modyfikacja profilu dydaktycznego Uczelni 
■ poszerzenie oferty kształcenia (kształcenie stu-

dentów zagranicznych, rozwój studiów dokto-
ranckich, e-learning).

Realizacja trójstopniowego systemu studiów: 
inżynierskie (licencjackie), magisterskie i dokto-
ranckie
■ promocja wszystkich form edukacj,i
■ doskonalenie technik rekrutacji,
■ udoskonalenie systemu praktycznego kształ-

cenia studentów.

Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia po-
przez:
■ doskonalenie kryteriów wyłaniania najzdolniej-

szej młodzieży w Uczelni,
■ doskonalenie systemu jakości kształcenia,
■ zwiększenie elastyczności kształcenia studen-

tów.

Rozwijanie działalności organizacyjnej wśród 
studentów
■ wspieranie samorządu studenckiego,
■ rozwijanie ruchu kulturalnego i sportowego,
■ intensyfikacja działań „inkubatora przedsiębior-

czości” dla studentów,
■ wdrożenie zintegrowanego Systemu Bezpie-

czeństwa na Uniwersytecie.

II. Nauka
Podstawowym działaniem w tym obszarze stra-

tegii jest utrzymanie statusu znaczącego ośrodka 
nauk rolniczych i leśnych.

Zamierzenia do zrealizowania w latach 
2008–2012

Integrowanie badań naukowych z systemem UE 
■ rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych,

■ przystąpienie Uczelni do międzynarodowych 
sieci naukowych,

■ zwiększanie mobilności pracowników.

Wspieranie badań w działaniach prioryteto-
wych regionalnej strategii Polski Południowej
■ intensyfikacja transferu nauki do praktyki,
■ realizacja badań z uwzględnieniem specyfiki 

rejonów górskich, podgórskich, przygranicz-
nych,

■ aktywne włączanie się w działanie regional-
nych klastrów i sieci naukowych.

Opracowanie systemu wspomagania rozwoju 
naukowego pracowników
■ rozwój naukowy pracowników,
■ wspieranie inicjatyw pozyskiwania środków po-

zabudżetowych,
■ racjonalny systemu pozyskiwania i wykorzysta-

nia aparatury badawczej.

III. Współpraca z gospodarką narodową
Głównym działaniem strategicznym w tym ob-

szarze jest intensyfikacja transferu nauki do prak-
tyki i osiągnięcie trwałych, partnerskich więzi z go-
spodarką krajową i Unii Europejskiej.

Współpraca z instytucjami gospodarki narodo-
wej oraz świadczenie dla nich usług doradczych 
i edukacyjnych
■ współpraca wdrożeniowa z organizacjami Pol-

ski Południowej,
■ dostosowanie studiów podyplomowych do po-

trzeb rynku i gospodarki,
■ organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów.

Osiągnięcie trwałych i partnerskich więzi Uczel-
ni z samorządami i gospodarką
■ powołanie konwentu społeczno-gospodarcze-

go Uczelni,
■ uaktualnienie obszaru, zakresu i zasad współ-

pracy Uczelni z instytucjami,
■ okresowe spotkania z absolwentami w celu na-

wiązania partnerskiej współpracy z podmiotami 
gospodarczymi.

IV. Zarządzanie Uczelnią
Istotnym elementem realizacji funkcji Uczelni 

jest stworzenie pracownikom i studentom zgod-
nych ze standardami UE warunków pracy i studio-
wania.

Doskonalenie funkcjonowania uczelni po-
przez dostosowywanie struktury organizacji 
i zarządzania do zmieniającego się otoczenia ze-
wnętrznego
■ reorganizacja Stacji Doświadczalnych,



19
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w Krakowie
■ poszerzanie elektronicznej bazy danych 

i usprawnianie obiegu informacji,
■ wdrożenie systemu motywacji i awansów dla 

pracowników nie będących nauczycielami aka-
demickimi.

Realizowanie perspektywicznych zadań inwe-
stycyjnych 
■ inwestycje oraz modernizacja budynków i infra-

struktury technicznej,
■ pozyskiwanie środków pieniężnych z funduszy 

krajowych i UE,
■ ciągłe monitorowanie realizacji zadań inwesty-

cyjnych.

Opracowanie systemu motywowania nauczy-
cieli akademickich do efektywnej pracy
■ opracowanie zasad polityki personalnej dla na-

uczycieli akademickich,
■ powiązanie rozwoju kadry z wymogami współ-

czesnej nauki i gospodarki,
■ ułatwienie pracownikom zdobywania staży na-

ukowych w innych uczelniach.

Realizacja strategicznych działań Uczelni 
możliwa jest przy pełnym zaangażowaniu kadry 
kierowniczej Uniwersytetu i akceptacji przez pra-
cowników niezbędnych zmian w funkcjonowaniu 
uczelni a osiągnięcie zamierzonych celów i kierun-
ków strategicznych będzie sukcesem całej spo-
łeczności akademickiej.

prof. dr hab. Janusz Żmija

PERSPEKTYWA

Nauki rolnicze są syntezą nauk przyrodniczych, 
ekonomicznych i technicznych. Potrzeba zmiany 
nazwy akademii rolniczych, wynikająca z nowej 
ustawy, spowodowała, że większość tych uczel-
ni, które nie weszły w strukturę miejscowych uni-
wersytetów, utworzyła samodzielne uniwersytety 
przyrodnicze. Trudno już dziś przewidywać skutki 
tych zmian strukturalnych. Wydaje się jednak, że 
dość kłopotliwe będzie rozdzielenie zakresu kształ-
cenia na wydziałach biologicznych uniwersytetów 
i uniwersytetów przyrodniczych. Wystąpienie Se-
natu naszej uczelni o zmianę nazwy na Uniwer-
sytet Rolniczy jest trafne nie tylko ze względu na 
podtrzymanie ponad stuletniej tradycji, ale również 
dlatego, że otwiera szerokie pole działania. My-
ślę tu nie tylko o wzmocnieniu nauk i kierunków 
ekonomicznych, ale przede wszystkim nauk tech-
nicznych związanych z infrastrukturą obszarów 
wiejskich. Te tereny będą szybko przekształcać 
się nie tylko dzięki intensyfikacji produkcji rolnej, 
ale również dzięki temu, że umożliwiają osiedla-
nie się poza aglomeracją miejską oraz stwarzają 
miejsce dla nieuciążliwego wytwórstwa, rekreacji, 
sportu itp. Planowanie sensownego zagospodaro-
wania obszarów wiejskich i związanych z tym prze-
kształceń społecznych wsi daje szansę dalszego 
zwiększania ofert kształcenia na uczelni również 
w przedmiotach humanistycznych, takich jak so-
cjologia wsi, pedagogika, a nawet etnografia i mu-
zealnictwo regionalne.

W ostatnich kilkunastu latach, wskutek zmian 
ustrojowych, dokonał się w naszym kraju niebywały 

skok edukacyjny: współczynnik skolaryzacji społe-
czeństwa wzrósł prawie czterokrotnie i zbliżył się do 
najwyższych w Europie. Ten boom edukacyjny miał 
dwie przyczyny: docenienie przez młodzież korzyści 
wynikających z wykształcenia na wyższym poziomie 
oraz niezmierną ofiarność nauczycieli akademic-
kich, którzy przy niewielkim tylko wzroście liczebno-
ści i permanentnej mizerii finansowej kształcili masy 
studentów i uruchomili w tym okresie około 300 no-
wych niepaństwowych szkół wyższych. O tym her-
kulesowym dziele społeczności uczelnianych wciąż 
zbyt mało się mówi i pisze. Rewolucja edukacyjna 
przyniosła również niepożądane skutki polegające 
na obniżeniu poziomu nauczania i zachwianiu nie-
zbędnej równowagi pomiędzy dydaktyką a pracą 
badawczą nauczycieli akademickich. Mamy obec-
nie jeden z najniższych na świecie wskaźników pu-
blikacji naukowych i patentów.

Przewiduje się, że w najbliższych latach napór 
kandydatów na uczelnie będzie się zmniejszał. 
Wynika to z przyczyn demograficznych, możliwo-
ści podjęcia studiów za granicą oraz dowartościo-
wania zawodów rzemieślniczych i usługowych. 
Wraz z szybkim zmniejszaniem się liczby ludności 
zatrudnionej w produkcji rolniczej brak kandydatów 
na studia może szczególnie zagrażać uczelniom 
o wąskim profilu rolniczym. Pojawienie się banne-
rów reklamowych na budynkach uczelni oraz pla-
nowanie profesjonalnych kampanii promocyjnych 
sygnalizują konieczność dalekosiężnych reform. 
Przynagla do tego także wprowadzenie studiów 
trzystopniowych oraz dążenie do zmiany typu 
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uniwersytetów europejskich z klasycznego, hum-
boldtowskiego, na otwarty, przedsiębiorczy. W tej 
sytuacji pragnę zwrócić uwagę na kilka obszarów 
działalności uczelni wymagających już dzisiaj przy-
gotowania dobrze przemyślanych reform.

Najważniejszy jest plan i program studiów, 
który powinien określać precyzyjnie zakres naby-
wanej wiedzy i umiejętności właściwych dla da-
nego kierunku i stopnia studiów oraz wynikające 
stąd szanse zawodowe. Priorytetem w formowaniu 
programu powinno być ustalenie szczegółowego 
profilu absolwenta. Stosowana obecnie praktyka 
często wygląda inaczej i polega na „wyszarpywa-
niu” godzin dla własnej jednostki oraz podkreślaniu 
ważności własnego przedmiotu. Taki sposób postę-
powania wiąże się głównie z obowiązkowym pen-
sum, etatyzacją stanowisk oraz mało elastycznym 
modelem kariery uniwersyteckiej. Są już pierwsze 
symptomy zmian, np. KRASP zabiega o zniesie-
nie pensum, na razie jednak wydziały same muszą 
dbać o prawidłowe kryteria planowania programów 
atrakcyjnych dla kandydatów. Ważny jest dobór 
doświadczonych dydaktyków w komisjach i wpro-
wadzenie wnikliwych recenzji programów przez 
niezależnych recenzentów. Warto też porównać 
zróżnicowanie programu tego samego przedmio-
tu na różnych kierunkach i specjalizacjach oraz 
wyeliminować powtórki treści zajęć, zwłaszcza na 
kolejnych stopniach nauczania. Niezbędne jest za-
sięgnięcie opinii studentów i absolwentów. Należy 
również rozważyć wliczanie do pensum czasu prze-
znaczonego na konsultacje i egzaminy ustne, czyli 
formy bezpośredniego kontaktu dydaktycznego ze 
słuchaczami. Możliwość zakończenia studiów po 
3 latach stawia przed programem następne zada-
nia. Wydaje się, że w przedmiotach podstawowych 
należałoby możliwie szybko uporać się z wyrówny-
waniem poziomu absolwentów różnych szkół śred-
nich, a cały wysiłek skupić na rozwijaniu działów 
wybranych, stanowiących podstawę dla przedmio-
tów zawodowych. Podobnie z nauką języków ob-
cych: możliwa byłaby tylko kontynuacja, i to oparta 
na tekstach związanych z zawodem oraz ćwiczenie 
umiejętności porozumiewania się. Należy się zasta-
nowić, czy słuszne jest uruchamianie kolejnych kie-
runków i wąskich specjalności oraz kursów (chyba 
że będą to elektywy) na pierwszym stopniu naucza-
nia. Doświadczenia własne i zagraniczne wskazują 
również, że dużą popularnością cieszą się studia 
międzywydziałowe, a nawet międzyuczelniane, któ-
re pozwalają na zaangażowanie liczniejszej kadry 
specjalistów i szersze kształcenie absolwentów.

Innym ważnym czynnikiem, który mógłby za-
chęcić młodzież do wyboru uczelni, jest przywró-
cenie studiowania, czyli samodzielnej pracy stu-
denta z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. 

Dostępność tych źródeł, czyli bibliotek, czasopism, 
komputerów i Internetu, wciąż nie jest wystarcza-
jąca. Zbyt liczne wykłady przy na ogół niewielkiej 
frekwencji słuchaczy, często zlokalizowane w od-
ległych budynkach, służą bardziej wykładowcom 
(pensum!) niż studentom. Utarło się również prze-
konanie, że – podobnie jak w szkole – cały materiał 
wymagany przy egzaminie powinien być wyłożony 
od A do Z. Byłoby jednak lepiej, gdyby student 
czerpał go ze wskazanych wcześniej źródeł, korzy-
stając ewentualnie z konsultacji, zamiast „wkuwać” 
kilkanaście stron skserowanych notatek. Wykład 
mógłby ograniczyć się do przedstawienia trudniej-
szych partii materiału lub tych, które są specjalno-
ścią badawczą wykładowcy bądź stanowią nowość 
naukową. Zmniejszanie (ze względów oszczędno-
ściowych) ilości ćwiczeń laboratoryjnych czy tere-
nowych na rzecz audytoryjnych oraz zwiększanie 
liczebności grup studenckich nie sprzyja nabywaniu 
potrzebnych umiejętności. Wszystkie naleciałości 
przeniesione ze szkół średnich do uczelni trzeba 
cierpliwie eliminować. Studenci już na pierwszym 
roku powinni zrozumieć różnicę między uczeniem 
się i studiowaniem, a na wyższych latach ćwiczyć 
zdolność precyzyjnego formułowania myśli i dys-
kutowania, jak też prezentacji wiedzy.

System kształcenia na studiach zaocznych 
jest dzisiaj zupełnie anachroniczny, nieskutecz-
ny, a nawet budzi zastrzeżenia etyczne. Obecnie 
jest okazja do głębokiej reformy tego typu studiów 
przez zastąpienie go kształceniem w systemie 
e-learning. Zblokowane ćwiczenia laboratoryjne 
i terenowe można by przeprowadzać w ciągu trzech 
miesięcy w lecie, kiedy pomieszczenia dydaktycz-
ne i akademiki nie są wykorzystywane. Wymaga to 
starannych przygotowań z dużym nakładem pracy, 
w najbliższej przyszłości jednak może przysporzyć 
nam słuchaczy z rejonów nawet bardzo odległych 
od uczelni.

Przedsiębiorczość oczekiwana obecnie od uni-
wersytetów, szczególnie tych ukierunkowanych na 
nauki stosowane, wymusza takie formy dodatko-
wego kształcenia jak studia podyplomowe, szkoły 
i kursy, oraz zwiększa nacisk na kontakty z prak-
tyką, polegające na organizacji doradztwa, labo-
ratoriów usługowych, wystaw i festiwali nauki, na 
przeprowadzanie ekspertyz, wdrożeń, pokazów 
i podobnych przedsięwzięć. Aby sprostać tym ocze-
kiwaniom, należy wyznaczyć duży obszar działania 
dla Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W ciągu 7–10 lat przewiduje się spadek licz-
by studentów na uczelniach krakowskich o 40%. 
Można temu choć w części zapobiec, opracowując 
dostatecznie wcześnie plan reform i stopniowo je 
wprowadzając.

prof. Barbara Skucińska
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NOMINACJE PROFESORSKIE

Prof. dr hab. OLGA SZELESZCZUK
Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk studia ukoń-
czyła na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1980 r. 
uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Za działalność 
naukową oraz osiągnięte wyniki w nauce w 1978 r. 
uzyskała „Złote Słuchawki” dla najlepszego stu-
denta Wydziału Weterynaryjnego oraz w 1979 roku 
srebrną odznakę PRIMUS INTER PARES. Staż 
zawodowy odbyła w Instytucie Weterynarii w Puła-
wach i Bydgoszczy. 

Pracę zawodową rozpoczęła 16 kwietnia 1982 r. 
jako pracownik naukowo-dydaktyczny w powstałym 
Zakładzie Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydziału 
Zootechnicznego Akademii Rolniczej im. Hugona 
Kołłątaja. W tym to zakładzie, a potem Katedrze 
Hodowli Zwierząt Futerkowych przeszła szczeble 
od asystenta do adiunkta. Z dniem 1 października 
2003 r. mianowana została kierownikiem Zakładu 
Anatomii Zwierząt. Po reorganizacji, od 1 paździer-
nika 2004 r. jest pracownikiem Katedry Rozrodu 
i Anatomii Zwierząt. 

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzy-
skała w czerwcu 1990 r., a w maju 2000 r. doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zoo-
techniki – rozród zwierząt futerkowych. Od 1983 r. 
pracowała na stanowisku adiunkta, a od 2005 r. na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze 
Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie. Tytuł 
naukowy profesora nadano jej 19 kwietnia 2007 r. 

Odbyła staże naukowe w Zootechnicznym Za-
kładzie Doświadczalnym IZ w Chorzelowie (6 mie-
sięcy), Department of Reproduction and Forensic 
Medicine Norwegian College of Veterinary Medici-
ne w Oslo (4 miesiące), Vyskumny Ustav Żivoći-
snej Vyroby, Nitra (1 miesiąc). 

Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 
autorstwo lub współautorstwo 218 prac, w tym 
■ 86 oryginalnych prac naukowych (z czego 

25 prac drukowanych w języku angielskim)
■ 4 prace przeglądowe
■ 1 rozdział książki 
■ 62 referaty i doniesienia naukowe (z tego 32 na 

konferencjach międzynarodowych)
■ 9 opracowań wdrożeniowych 

■ 55 prac popularno-naukowych i popularyzują-
cych.

Na okres po uzyskaniu stopnia doktora habilito-
wanego przypada 70 publikacji, w tym 41 oryginal-
nych prac naukowych. 

Była recenzentem 1 rozprawy doktorskiej, 
4 wniosków KBN o przyznanie projektów badaw-
czych, 8 raportów i opracowań końcowych badań 
Instytutu Zootechniki oraz wykonała 54 recenzji 
prac naukowych drukowanych w czasopismach 
naukowych krajowych i zagranicznych. 

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Olgi 
Szeleszczuk dotyczą rozrodu i to zarówno mięso-
żernych jak i roślinożernych zwierząt futerkowych. 
Prowadzone badania dotyczą 5 zagadnień:

Pierwsze to badania dotyczące przyczyn obni-
żania się wskaźników użytkowości rozpłodowej sa-
mic zwierząt futerkowych na polskich fermach. Po-
tencjalnymi czynnikami niepowodzeń hodowlanych 
były zakażenia bakteryjne (np. Pseudomonoza, sal-
moneloza, kolibakterioza), wirusowe (Parwowiro-
za) i pasożytnicze (Toksoplazmoza, toksokaroza). 
Badania autorki wykazały, że obniżenie plenności 
lisów polarnych mogło być spowodowane nega-
tywną korelacją pomiędzy cechami okrywy wło-
sowej a cechami reprodukcyjnymi. Jednostronna 
selekcja na okrywę włosową spowodowała wzrost 
inbredu i ujawnienie się schorzeń i wad genetycz-
nych, które obniżają wynik rozrodu i skracają okres 
użytkowania stada rozpłodowego. 

W drugiej grupie tematycznej zajęła się opra-
cowaniem metod określania terminu krycia/unasie-
niania samic lisów polarnych, nutrii i szynszyli. Wy-
soką skuteczność unasieniania lisic i krycia samic 
nutrii autorka uzyskała przy zastosowaniu metody 
omometrycznej, opartej na pomiarach zmieniającej 
się w cyklu płciowym oporności elektrycznej śluzu 
pochwowego.

W ramach trzeciej grupy tematycznej autorka 
podjęła się opracowania metod pozyskiwania, oceny 
oraz konserwacji nasienia od samców lisów niebie-
skich, jenotów hodowlanych oraz nasienia płynnego 
od samców nutrii. Od 1986 r. ukierunkowała swoje 
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badania nad opracowaniem metod pozyskiwania 
nasienia od samców nutrii i zagadnieniom tym po-
święcona była rozprawa habilitacyjna. Dotyczyła 
ona farmakologicznego wpływu na konsystencję 
pozyskanego nasienia poprzez oddziaływanie na 
sekrecję wydzielin dodatkowych gruczołów płcio-
wych oraz określenia różnic w morfologii i składzie 
biochemicznym nasienia skoagulowanego i płynne-
go pozyskanego od nutrii po farmakologicznej inge-
rencji w sekrecję gruczołów płciowych. W ramach 
tej grupy tematycznej również wykonano pod kie-
runkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk pracę dok-
torską pt.: „Właściwości biologiczne i biochemiczne 
oraz przydatność do mrożenia nasienia jenotów ho-
dowlanych (Nyctereutes procyonoides Gray)”, obro-
nioną przez mgr inż. Piotra Niedbałę w 2003 r. 

W czwartej grupie zagadnień nad regulacja 
procesów rozrodczych u hodowlanych zwierząt 
futerkowych na podkreślenie zasługują pierwsze 
owocne, unikalne w skali światowej próby hodowli 
in vitro zarodków nutrii. W ramach projektu zama-
wianego KBN: „Biotechnologiczny aspekt sezo-
nowości rozrodu szynszyli (Chinchilla laniger M.) 
w chowie fermowym” wspólnie z dr Seremak z AR 
w Szczecinie podjęła badania, których celem było 
opracowanie i wyjaśnienie mechanizmów endo-
krynologicznej regulacji cyklu płciowego u samic 
szynszyli w zależności od wieku, pory roku, stanu 
fizjologicznego. 

Nowym, ważnym elementem w podejmowa-
nych badaniach było określenie wpływu polimorfi-
zmu kariotypowego na zdrowotność i użytkowość 
rozpłodową samic i samców. W badaniach nastą-
piła identyfikacja polimorfizmu chromosomowego 
w populacji jenotów hodowlanych. W ramach tej 
grupy tematycznej mgr Agata Onderka wykonała 
pod kierunkiem prof. Olgi Szeleszczuk pracę dok-
torską pt. „Analiza cytogenetyczna chromosomów 
B w komórkach somatycznych i rozrodczych jeno-
ta (Nyctereutes procyonoides)”.

Wymieniona wyżej problematyka badawcza 
była realizowana w ramach tzw. CPBR koordy-
nowanych przez Instytut Zootechniki oraz pro-
jektów badawczych finansowanych przez KBN 
Nr 5 S030400106 i Nr 2 PO8Z 046 26, których 
była kierownikiem. Była też głównym wykonawcą 
w 4 projektach badawczych finansowanych przez 
KBN.

Za działalność naukową prof. Szeleszczuk była 
wielokrotnie nagradzana nagrodami JM Rektora 
Akademii Rolniczej w Krakowie. 

Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk sporządziła 
wiele recenzji wniosków o przyznanie projektów 
badawczych, raportów i opracowań końcowych 
oraz 60 prac naukowych w czasopismach zagra-
nicznych i krajowych. 

Od początku zatrudnienia w Akademii Rolniczej 
prowadzi zajęcia dydaktyczne w ilości przekracza-
jącej obowiązujące pensum dydaktyczne. Obejmu-
ją one ćwiczenia, elektywy, wykłady oraz seminaria 
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Bio-
technologii – Studiach Międzywydziałowych. 

Opiekowała się 76 pracami magisterskimi, 
z których 7 na konkursie prac magisterskich PTZ 
uzyskały najwyższe lokaty. Była też opiekunem 
20 prac inżynierskich. Od 1989 r. była opiekunem 
Sekcji Zwierząt Futerkowych Koła Naukowego 
Zootechnicznego, a obecnie jest opiekunem Sekcji 
Anatomii Zwierząt. W ramach tego Koła wykonano 
15 prac, z których 5 zostało wyróżnionych na Se-
sjach Studenckich Kół Naukowych Akademii Rol-
niczych w Krakowie, Wrocławiu oraz Lublinie. Jest 
współautorką książki pt. „Chów i hodowla nutrii”.

Prof. Olga Szeleszczuk utrzymuje ścisłe kontak-
ty z praktyką. Uczestniczy w kursach i szkoleniach 
dla hodowców, służby zootechnicznej i lekarzy we-
terynarii w ramach programów specjalizacyjnych. 
Organizuje i prowadzi kursy inseminacji zwierząt 
futerkowych. Uzyskane w badaniach wyniki prze-
kazuje właścicielom ferm i innym hodowcom ze 
wskazaniem zasad postępowania na szkoleniach 
dla hodowców i doradców rolniczych organizowa-
nych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Dzia-
łalność popularyzatorska przejawia się w publiko-
waniu licznych prac popularno-naukowych. 

Była opiekunem praktyk studenckich za gra-
nicą, brała udział w pracach jury Olimpiad Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych dla uczniów szkół śred-
nich. Na podkreślenie zasługuje także Jej działal-
ność organizacyjna. Była członkiem senackiej ko-
misji socjalnej, uczelnianej i wydziałowej komisji 
wyborczej. Obecnie jest członkiem wydziałowych 
komisji ds. konkursów na stanowisko asystenta 
i adiunkta oraz ds. organizacji i rozwoju. 
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Prof. dr hab. nauk matematycznych MAREK PTAK
Katedra Zastosowań Matematyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Urodził się 7 lipca 
1958 r. w Skawinie. Po 
ukończeniu szkoły pod-
stawowej i średniej od-
był studia na Wydziale 
Matematyczno-Fizyczno-
-Chemicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego 
w zakresie matematyki, 
specjalność teoretyczna 
(1977–1982). Stopień 
doktora nauk matema-

tycznych otrzymał w Instytucie Matematycznym 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1985), 
przedstawiając pracę „Refleksywność par izometrii 
oraz iloczynów tensorowych pewnych algebr ope-
ratorowych”. Stopień doktora habilitowanego nauk 
matematycznych nadała mu Rada Naukowa Insty-
tutu Matematycznego PAN w Warszawie (1999) na 
podstawie rozprawy pt. „O refleksywności wieloge-
neratorowych algebr operatorowych”. Tytuł nauko-
wy profesora nauk matematycznych został nadany 
przez Prezydenta RP 22 października 2007 r. na 
wniosek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego 
PAN w Warszawie.

Od 1982 r. jest pracownikiem Katedry Zastoso-
wań Matematyki Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Najpierw był zatrudniony na stanowisku asystenta 
i starszego asystenta, a następnie adiunkta, a od 
2004 r. profesora nadzwyczajnego. Od 1999 r. 
jest kierownikiem tej katedry. W roku akademickim 
1993/94 pracował jako Assistant Professor w De-
partment of Mathematics, University of Georgia, 
Athens, USA, a w roku akademickim 1999/2000 
jako Associate Professor w Department of Math-
ematics, University of Tennessee, Knoxville, USA. 
W roku akademickim 2005/2006 pracował jako 
profesor wizytujący na Uniwersytecie w Lille (Fran-
cja). W 1993 r. przebywał na stypendium DAAD 
w Universitat des Saarlandes, Niemcy. W 1995 r. 
wygłosił cykl wykładów dla doktorantów w Depart-
ment of Mathematics, National Chiao Tung Univer-
sity, Hsinchu, Taiwan. 

Jego główne zainteresowania naukowe skupia-
ją się na zagadnieniach analizy funkcjonalnej oraz 
szeroko pojętych zastosowaniach matematyki. Jest 
autorem 36 publikacji naukowych, w tym 15 w cza-
sopismach na liście filadelfijskiej. Na uwagę za-
sługuje cykl prac dotyczących refleksywności i ist-
nienia podprzestrzeni niezmienniczej dla układów 
operatorów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 

wielokrotnie cytowana praca „A dichotomy for linear 
spaces Toeplitz operators” opublikowana w reno-
mowanym czasopiśmie Journal of Functional Ana-
lysis, 156 (1998) oraz praca „The harmonic functio-
nal analysis and hyperreflexivity”, Pacific Journal of 
Mathematics, 204(2002). Należy wymienić również 
pracę z V. Millerem pt. „Hyperreflexivity of finite-di-
mensional subspace” (2004, Journal of Functional 
Analysis), w której pozytywnie rozwiązano problem 
postawiony w 1986 r. przez D. Larsona i J. Kraus-
sa: „Czy każda skończenie wymiarowa podprze-
strzeń refleksywna jest hyperrefleksywna?”

Warty podkreślenia w osiągnięciach nauko-
wych jest cykl prac dotyczących zastosowań mate-
matyki w geodezji. 

Przedstawiał wykłady na wielu uniwersytetach 
zagranicznych, między innymi: University of Cali-
fornia at Berkeley, Indiana University, Texas A&M 
University, University of Virginia, University of North 
Carolina, USA, Bordeaux University, Francja, Uni-
versity of Saarlanders, Minster University, Niem-
cy, Cambridge University, University of Lancaster, 
University of Edynburgh, Wielka Brytania, Simon 
Bolivar University, IVIC Caracas, Wenezuela, Uni-
versity of Waterloo, Kanada. 

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, 
wygłaszając wykłady, między innymi podczas Inter-
national Congres of Mathematicians w Warszawie 
(1983), Berlinie (1998) i Pekinie (2002), Operator 
Theory Conference w Lille, Francja (1997), Func-
tional Analysis and Applications w Szeged, Węgry 
(1999), Great Plains Operator Theory Symposium 
w Ames, Iowa, USA (1999), South East Analysis 
Meeting, Charlottesville, USA (2000), IWOTA, 
Newcastle, Wielka Brytania, (2004), Great Plains 
Operator Theory Symposium, Orlando, USA, 2005, 
Operator Algebras, Operator Theory and Applica-
tions (WOAT), Lisbon, Portugalia (2006). Wygłosił 
plenarny wykład podczas konferencji Recent De-
velopments in Linear Operator Theory and its Ap-
plications, Kyoto, Japonia, 2005.

Współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersy-
teckimi na świecie, m.in. Instytut Matematyczny 
Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy),, Uni-
wersytet w Lille (Francja), Texas A&M University 
(USA), Universytet w Lubljanie (Słowenia), Univer-
sität of Saarlanders, Saarbrücken (Niemcy), Univer-
sity of Georgia, Athens, Georgia (USA).

Profesor M. Ptak jest promotorem dwóch prac 
doktorskich oraz autorem podręcznika akademic-
kiego „Matematyka dla studentów kierunków tech-
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nicznych i przyrodniczych” (4 wydania). Jest człon-
kiem Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa 
Matematycznego i stałym recenzentem Mathema-
tical Reviews.

W kadencji 2005–2008 jest prodziekanem na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. W la-
tach 1998–2002 pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Skawinie.

Prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF SURÓWKA
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Wydział Technologii Żywności

Dnia 22 paździer-
nika 2007 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyński 
nadał tytuł profesora 
nauk rolniczych dr hab. 
inż. Krzysztofowi Su-
rówce. 

Profesor K. Surów-
ka urodził się 3 maja 
1955 r. w Myślenicach. 
Jest absolwentem 
Technikum Mecha-
nicznego im. M. Reja 

w Myślenicach. Ukończył z wyróżnieniem studia 
chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-
-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzy-
skując w 1980 r. dyplom magistra chemii. Po od-
byciu studiów z zakresu technologii żywności na 
Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krako-
wie w 1982 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera 
technologii żywności z wyróżnieniem. Pracę dok-
torską na temat wytwarzania koncentratów biał-
kowych obronił 9 lipca 1987 r. uzyskując stopień 
naukowy doktora nauk rolniczych. Pracę tę opu-
blikowano w 3 czasopismach z listy filadelfiskiej. 
W dniu 8 kwietnia 1998 r. po przedstawieniu roz-
prawy habilitacyjnej pt. „Wpływ składników mąki 
sojowej na właściwości fizykochemiczne spożyw-
czych preparatów białkowych z soi” i zdanym ko-
lokwium habilitacyjnym uzyskał z wyróżnieniem, 
stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w zakresie technologii żywności i żywienia.

Pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Rol-
niczej rozpoczął 15 grudnia 1980 r. w Pracowni 
Chłodnictwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego 
na etacie asystenta-stażysty, asystenta (1981 r.) 
i starszego asystenta (1983 r.). Na przełomie lat 
1987/1988 odbył półroczną praktykę przemysłową, 
a następnie ukończył Studium Podyplomowe Do-
skonalenia Pedagogicznego Młodych Nauczycieli 
Akademickich przy Akademii Górniczo-Hutniczej. 
W 1988 r. został powołany na stanowisko adiunk-

ta. Od 1 grudnia 2004 r. jest profesorem nadzwy-
czajnym, od 1 października 2007 r. pełni funkcję 
kierownika Katedry Chłodnictwa i Koncentratów 
Spożywczych.

 W latach 1988–1989 przebywał na stypendium 
podoktorskim na Uniwersytecie Illinois w Urbana-
-Champaign w USA (Food Science Department), 
odbył także staże zagraniczne na uniwersytetach: 
Humberside (Anglia) w latach 1993, 1995, 1997, 
Bournemouth (Anglia) 1999 r. i w Gandawie (Bel-
gia) 1996 r. oraz krótkoterminowe szkolenia na 
uniwersytetach: Purdue (USA) 1994 r., Heriot-
-Watt w Edynburgu (Szkocja) 1996 r. i w Instytucie 
Meurice w Brukseli (Belgia) 1996 r., a w 2001 r. 
przebywał z wizytą na Uniwersytecie w Gandawie 
(Belgia) i w Wyższej Szkole im. Vitusa Beringa 
w Horsens (Dania).

Główne zainteresowania naukowe profesora 
Krzysztofa Surówki obejmują technologiczne i ja-
kościowe aspekty chłodniczego zabezpieczenia 
żywności, technologię koncentratów spożywczych 
i analizę właściwości funkcjonalnych oraz tekstu-
ry żywności. Początkowe rezultaty swoich badań 
prezentował na Międzynarodowych Kongresach 
Chłodnictwa w Paryżu (1983) i w Wiedniu (1987), 
a pozostałe są tematem licznych publikacji zawie-
rających podstawy teoretyczne i praktyczne zalece-
nia technologiczne służące przedłużaniu trwałości 
produktów spożywczych w niskich temperaturach. 

Od początku pracy w Akademii Rolniczej 
w Krakowie działalność naukowa Profesora sku-
piała się również wokół technologii koncentratów 
spożywczych, a szczególnie dotyczyła badań nad 
wytwarzaniem i właściwościami preparatów białko-
wych. Początkowo obejmowały one opracowanie 
technologii hydrolizatów z produktów ubocznych 
przemysłu drobiarskiego metodą proteolizy enzy-
matycznej. W latach 1988–1989 w ramach stypen-
dium podoktorskiego w USA skoncentrował się na 
badaniu wpływu składników mąki sojowej na wła-
ściwości fizykochemiczne preparatów białkowych 
i cechy produktów teksturyzacji białka sojowego 
metodą ekstruzji. Ich rezultatem było opracowanie 
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na skalę półtechniczną metodyki frakcjonowania 
mąki sojowej przy zastosowaniu technik membra-
nowych oraz rozszerzenie podstaw naukowych do 
wytwarzania nowych ekstrudowanych produktów 
białkowych.

Zainteresowania naukowe związane z enzy-
matyczną proteolizą, ekstruzją i wykorzystaniem 
soi jako źródła białka spożywczego kontynuuje 
nadal. W latach 2001–2004 kierował zadaniem 
badawczym na temat „Nowe preparaty białkowe 
z soi otrzymywane metodą ograniczonej hydrolizy 
enzymatycznej ekstrudatów” w ramach pierwsze-
go w Polsce grantu zamawianego z zakresu nauk 
o żywności. Dużo uwagi poświęca także relacjom 
pomiędzy składem i strukturą żywności, a jej wła-
ściwościami funkcjonalnymi i teksturą. W pracach 
z tego zakresu wskazał m.in. na istotne zależno-
ści strukturalno-funkcjonalne w odniesieniu do żeli, 
serów, mięsa i ekstrudatów. 

Na początku lat 90-tych uczestniczył w pracach 
badawczych prowadzonych w Zakładzie Ichtiologii 
Instytutu Zootechniki w Krakowie nad poziomem 
skażenia metalami ciężkimi tkanek pstrągów ta-
trzańskich, a od kilku lat współpracuje z Katedrą 
Chemii AR w zakresie wspomagania światłem li-
niowo spolaryzowanym procesów proteolitycznych 
i wytwarzania kompleksów białkowo-polisachary-
dowych metodą elektrosyntezy.

Profesor Krzysztof Surówka uczestniczył w re-
alizacji 8 projektów naukowo-badawczych, z któ-
rych kierował trzema. Jego dorobek naukowy obej-
muje łącznie 136 pozycji w tym 65 oryginalnych 
prac twórczych, z których większość opublikowano 
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 
m.in.: Food Chem., Innov. Food Sci. & Emerging 
Technol., Int. J. Food Sci. & Technol., J. Sci. Food 
Agric., J. Texture Stud. i Trends in Food Sci. & 
Technol. Bierze również udział w realizacji między-
narodowych programów naukowo-dydaktycznych. 
W ramach programów Tempus, Inco-Copernicus 
i Socrates prowadził zajęcia z przedmiotu „Modern 
Food Processing” oraz wykładał wybrane zagad-
nienia z zakresu technologii żywności na Uniwer-
sytecie w Gandawie (Belgia) i w Wyższej Szkole 
im. Vitusa Beringa w Horsens (Dania). Aktualnie 
uczestniczy w programie Erasmus, gdzie koordy-
nuje współpracę z Uniwersytetem Cukrova w Ada-
nie (Turcja). 

Profesor od szeregu lat prowadzi wykłady 
z ogólnej technologii żywności dla studentów II i III 
roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
specjalności Technologia Żywności i Żywienie 
Człowieka. Wykłada także technologię chłodnictwa 
na specjalizacji chłodnictwo i przechowalnictwo 
żywności. Bierze aktywny udział w dokształcaniu 

absolwentów w ramach studiów podyplomowych. 
Jest współautorem skryptu do ćwiczeń z ogólnej 
technologii żywności. Dotychczas był promotorem 
3 prac doktorskich, 32 magisterskich i 17 inży-
nierskich, recenzował także 1 pracę habilitacyjną, 
5 doktorskich, liczne prace magisterskie i inżynier-
skie, wnioski o granty KBN, a także opracowania 
naukowe, w tym podręczniki i artykuły przeznaczo-
ne do publikacji w takich czasopismach jak: J. Fo-
od Eng., Crit. Rev. Food Sci. Nutr., Food Chem., 
Int. J. Food Sci. & Technol. i in. 

Profesor Krzysztof Surówka aktywnie uczestni-
czy w pracach organizacyjnych na rzecz wydziału, 
uczelni i środowiska. Przewodniczył wydziałowej 
komisji wyborczej, był członkiem senackiej komisji 
ds. zakładów i stacji doświadczalnych i wielu komi-
sji wydziałowych. Aktualnie pełni funkcję przewod-
niczącego komisji nauki i rozwoju wydziału TŻ. 

 W latach 1994–1996 we współpracy z Uni-
wersytetem Purdue (USA) uczestniczył w realizacji 
grantu przyznanego przez Fundację Mellona oraz 
był lokalnym koordynatorem grantu CME w ramach 
programu TEMPUS-PHARE. Oba te przedsię-
wzięcia obejmowały problematykę organizowania 
współpracy wyższych uczelni z zakładami przemy-
słowymi. 

Od 1991 r. działa w Polskim Towarzystwie 
Technologów Żywności – przez dwie kadencje peł-
nił funkcję prezesa Oddziału Małopolskiego PTTŻ, 
a od ośmiu lat jest członkiem Zarządu Głównego. 
W 1999 r. przewodniczył komitetowi organizacyjne-
mu konferencji naukowej „Żywność Funkcjonalna”, 
od 2001 r. był członkiem komitetów organizacyj-
nych lub naukowych 6 konferencji międzynarodo-
wych i 6 krajowych. Występował w charakterze 
eksperta w warsztatach Polfood nt. „Wpływ pa-
kowania i konserwowania żywności na zdrowie 
człowieka” zorganizowanych w 2004 r. w ramach 
VI Programu Rozwojowego Unii Europejskiej.

Profesor Krzysztof Surówka za osiągnięcia na-
ukowe został dwukrotnie wyróżniany nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej (w 1988 r. – II° zespołową 
za cykl prac z zakresu wykorzystania enzymów 
proteolitycznych w technologii żywności i w 1999 r. 
– indywidualną za rozprawę habilitacyjną) i sied-
miokrotnie nagrodami Rektora AR. Jest odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (2006), Medalem 
„Za wybitne wyniki w studiach” przyznanym przez 
JM Rektora AR w Krakowie (1982) oraz nadanym 
przez Towarzystwo Nauk Rolniczych, Leśnych, 
Żywnościowych i Weterynaryjnych przy Słowackiej 
Akademii Nauk Medalem Juraja Fandlego (2005).
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WSPOMNIENIA 

Prof. dr hab. STANISŁAW SKOCZEŃ 
(1925–2007)

W Krakowie, 28 grudnia 2007 r. odszedł z grona 
żyjących prof. dr hab. Stanisław Skoczeń. Pogrzeb 
odbył się 4 stycznia 2008 r. na cmentarzu w Starym 
Sączu, po Mszy Świętej w kościele parafialnym św. 
Elżbiety. Pogrzeb zgromadził, poza rodziną i krew-
nymi, wielu kolegów i przyjaciół ze Starego Sącza 
i Akademii Rolniczej w Krakowie. W imieniu spo-
łeczności akademickiej zmarłego pożegnali: pro-
rektor prof. dr hab. Zenon Pijanowski – w imieniu 
Senatu i rektora AR, prodziekan prof. dr hab. Józef 
Suliński – w imieniu dziekana i Rady Wydziału Le-
śnego, kierownik Katedry Zoologii i Ekologii prof. 
dr hab. Bogusław Nowosad – w imieniu dziekana 
i Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz 
pracowników katedry, kierownik Zakładu Zoologii 
Leśnej i Łowiectwa dr hab. inż. Grzegorz Jamrozy, 
prof. AR – w imieniu pracowników zakładu.

Stanisław Skoczeń pochowany został w grobie 
rodzinnym, obok ukochanej żony Izabeli, zmar-
łej przed 19-tu laty. Wychowali troje dzieci: córkę 
i dwóch synów. 

Stanisław Skoczeń studiował w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Krakowie i na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Po studiach w WSP uzyskał 
w 1951 r. dyplom nauczyciela biologii i geografii, 
a po studiach eksternistycznych na Wydziale Bio-
logii i Nauk o Ziemi UJ, w roku 1957 stopień ma-
gistra biologii. Wkrótce, w 1961 r. na tym samym 
wydziale UJ obronił doktorat, uzyskując stopień 
doktora nauk przyrodniczych, a potem w 1967 r. 
habilitował się. Tytuł naukowy profesora nauk przy-
rodniczych otrzymał w 1993 r.

Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po 
studiach pedagogicznych, w 1951 r. w Katedrze 
Biologii WSP jako asystent naukowo-techniczny 
(1951–1952), a potem jako asystent naukowo-dy-
daktyczny (1952–1954). W 1954 r. prof. dr hab. 
Zbigniew Kawecki, kierownik Katedry Zoologii WSR 
zaproponował Stanisławowi Skoczeniowi pracę. 
Od tego roku aż do emerytury w 1995 r. Stanisław 
Skoczeń związał się z uczelnią rolniczą. W latach 
1954–55 pracował jako asystent naukowo-tech-
niczny, a następnie jako asystent naukowo-dydak-
tyczny (1955–1996), przechodząc kolejno od sta-
nowiska asystenta do profesora nadzwyczajnego. 
Pełnił funkcję wicedyrektora (1980–1985), a potem 

dyrektora Instytutu Zoologii Stosowanej (1985–
–1989) na Wydziale Zootechnicznym. W 1993 r., 
za porozumieniem dziekanów Wydziałów Hodowli 
i Biologii Zwierząt oraz Leśnego przeszedł na Wy-
dział Leśny, aby objąć kierownictwo Zakładu Zoo-
logii Leśnej i Łowiectwa.

W pierwszych latach pracy w Katedrze Zoologii 
WSR, zajął się z wielką pasją sporządzaniem dy-
daktycznych pomocy naukowych, preparatów ko-
niecznych do ćwiczeń, oprawiając zwierzęta bez-
kręgowe w pojemniki szklane własnoręcznie cięte 
i klejone. Do dzisiejszego dnia katedra chlubi się 
tymi pomocami i udostępnia je studentom. Poznał 
również metodę zatapiania owadów w pleksiglasie. 
Jako wykształcony pedagog wiedział, że student 
winien poznać świat zwierzęcy na całych, nieusz-
kodzonych okazach, jeżeli studia nie umożliwiają 
poznania zwierząt w przyrodzie wolnej. Był zwolen-
nikiem dyscypliny „zoologia stosowana” w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Do programów wprowadził 
m.in. zajęcia praktyczne w terenie. Przez wiele lat 
wykładał zoologię prowadząc wykłady oraz ćwicze-
nia zwłaszcza dla studentów leśnictwa. Był promo-
torem dwóch doktoratów i około 20 prac magister-
skich. Prace te dotyczyły głównie problemu biologii 
gleby i etiologii drobnych ssaków. Swoją wiedzę 
na temat metod pedagogicznych przekazywał 
asystentom i nauczycielom szkolnym na kursach, 
współpracując ściśle z Ośrodkiem Metodycznym 
Szkolnictwa Średniego w Warszawie. 

W pracach badawczych koncentrował się na 
biologii i ekologii kreta (Talpa europea L.). Poznał 
budowę korytarzy i komór kreta, sposoby groma-
dzenia zapasów pokarmowych. W swym pokoju 
zbudował system tuneli, w których biegały krety. 
Zajmował się również paleozoologią kretowatych 
(Talpidae) opisując dotychczas nieopisane gatunki 
kretów kopalnych. W ramach badań nad biologią 
gleby opracowywał drobne ssaki.

Odbył staże naukowe na Wydziale Technicz-
no-Biologicznym Uniwersytetu w Lubljanie (Jugo-
sławia) w 1975 r. i w Hochschule für Bodenkultur 
(Wiedeń), w 1976 r.

Opublikował 37 prac naukowych w większości 
oryginalnych, w specjalistycznych czasopismach 
polskich i zagranicznych.
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Prof. Stanisław Skoczeń był człowiekiem 

skromnym, spokojnym, unikał sporów. Brał czynny 
udział w pracach uczelni. Był członkiem senackiej 
komisji budowlano-mieszkaniowej (1962–1965), 
senackiej komisji dydaktyczno-wychowawczej 
(1968–1971), komisji dyscyplinarnej dla studentów 
(1968–1971). Był wiceprzewodniczącym, a potem 
przewodniczącym Rady Oddziałowej ZNP Wydzia-
łu Zootechnicznego i Melioracji (1966–1971). Był 
jednym z inicjatorów budowy osiedla mieszkanio-
wego dla pracowników AR. We wszystkich etapach 
budowy, prowadzonej wówczas systemem gospo-
darczym, aktywnie uczestniczył w pracach projek-
towych, wykonania infrastruktury, aż do nadania 
zoologicznych nazw ulic w tym osiedlu.

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi 
(1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1983), Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej (1994), Złotą Odznaką za prace społeczne dla 
Miasta Krakowa (1987). Otrzymał również wiele 
nagród ministra i rektora.

prof. dr hab. Władysława Niemczyk 
prof. dr hab. Bogusław Nowosad

Profesor Stanisław Skoczeń ostatnie lata swo-
jej aktywnej działalności naukowej i dydaktycznej 
przepracował na Wydziale Leśnym. W 1993 r. za 
porozumieniem dziekanów i rad wydziałów Zoo-
technicznego i Leśnego przeszedł na Wydział Le-

śny, obejmując kierownictwo Zakładu Zoologii Le-
śnej i Łowiectwa.

Był to dla Wydziału Leśnego trudny okres. 
Przedwczesna śmierć kilku profesorów oraz przej-
ście na emeryturę innych spowodowało, że wydział 
znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji kadrowej. 
Decyzja Pana Profesora Skoczenia dotycząca 
przejścia, z pewnością niełatwa, przyczyniła się 
w znaczny sposób do pozytywnego rozwiązania 
problemów Wydziału.

Profesor Skoczeń był właściwie twórcą Zakła-
du Zoologii Leśnej i Łowiectwa, który wcześniej nie 
mógł funkcjonować jako samodzielna jednostka, 
ze względu na brak samodzielnego pracownika 
naukowego. Praca Profesora na stanowisku kie-
rownika zakładu umożliwiła i zapoczątkowała roz-
wój tej jednostki, w której w kolejnych latach sfina-
lizowane zostały dwa przewody habilitacyjne i trzy 
doktorskie.

Pracownicy Wydziału Leśnego, w tym zwłasz-
cza członkowie rady wydziału, pracownicy dzieka-
natu, współpracownicy z Zakładu Zoologii Leśnej 
i Łowiectwa a także studenci, zapamiętali Profeso-
ra jako człowieka niezwykle ciepłego, serdeczne-
go i taktownego, odznaczającego się rzadko spo-
tykaną pasją dydaktyczną, chętnie dzielącego się 
swoimi bogatymi doświadczeniami dydaktycznymi 
i naukowymi.

dr hab. inż. Grzegorz Jamrozy

Prof. dr inż. JERZY FABIJANOWSKI
(1916–2008)

6 lutego 2008 r. 
zmarł Jerzy Fabi-
janowski, profesor 
hodowli lasu na 
Wydziale Leśnym 
Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Po-
grzeb odbył się 9 lu-
tego na Cmentarzu 
Salwatorskim. 

W dniu tym na 
ostatnie spotkanie 
z Profesorem przy-
byli: najbliższa ro-
dzina, przyjaciele, 
koledzy, nauczy-

ciele akademiccy, rzesze leśników – wychowan-
kowie i studenci oraz współpracownicy. Profesora 
żegnali: JM Rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab.
Janusz Żmija, dziekan Wydziału Leśnego prof. dr 
hab. Tadeusz Kowalski, kierownik Katedry Szcze-

gółowej Hodowli Lasu prof. dr hab. Andrzej Jawor-
ski oraz dr hab. Tadeusz Andrzejczyk z Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Prof. dr Jerzy Fabianowski urodził się 28 lipca 
1916 r. w Lublinie w rodzinie inteligenckiej. Do gim-
nazjum uczęszczał w Sierpcu. Ukończył je w 1936 r., 
a następnie jako ochotnik przez rok był słuchaczem 
Szkoły Podchorążych Rezerwy w Pułtusku.

W 1937 r. rozpoczął studia na Wydziale Le-
śnym SGGW w Warszawie, które przerwała II woj-
na światowa. W kampanii wrześniowej walczył 
w obronie Modlina, za co został odznaczony Krzy-
żem Walecznych. Po upadku Modlina 3 tygodnie 
przebywał w obozie jenieckim w Działdowie.

W styczniu 1940 r. przedostał się, jak wielu Po-
laków, z okupowanego kraju do Francji. W szere-
gach II Dywizji Strzelców Pieszych znów walczył 
przeciwko hitlerowcom. Po klęsce Francji, chcąc 
uniknąć niewoli, wraz z tą jednostką był interno-
wany w Szwajcarii. Przebywając w obozie interno-
wanych w Winterthur, od 1941 r. kontynuował stu-
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dia na Wydziale Leśnym Politechniki Związkowej 
w Zürichu. Studia ukończył w 1945 r. wykonując 
pracę dyplomową z hodowli i urządzania lasu.

Pracę zawodową rozpoczął jako asystent 
w Katedrze Hodowli Lasu, Politechniki w Zürichu. 
W 1948 r. obronił pracę doktorską, jej promotorem 
był wybitny uczony prof. Hans Leibundgut. Mimo 
propozycji pozostania w Szwajcarii w październiku 
1948 r. wrócił do zniszczonego wojną kraju, gdzie 
czekały na niego matka i dwie siostry. 

W Polsce rozpoczął pracę jako adiunkt nauko-
wo-gospodarczy na Orawie w Lasach Szkolnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na stanowisku tym 
pracował do 1950 roku. 

W latach 1950–1962 pracował w Zakładzie 
Ochrony Przyrody PAN. W 1955 r. Centralna Ko-
misja Kwalifikacyjna przyznała mu za dorobek na-
ukowy tytuł docenta. W tym czasie prowadził okre-
sowo zajęcia dydaktyczne na wydziałach Leśnym 
oraz Biologii i Geografii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Dodatkowo od roku 1956 był zatrudniony 
na 1/2 etatu w Zakładzie Badań Leśnych PAN jako 
kierownik Pracowni Hodowli Lasu. Od 1962 r., po 
opuszczeniu Zakładu Ochrony Przyrody, pracował 
na pełnym etacie na stanowisku kierownika Pra-
cowni Szczegółowej Hodowli Lasu.

Na Wydział Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej 
wrócił po jego reaktywacji w 1963 r. obejmując sta-
nowisko kierownika Katedry Szczegółowej Hodowli 
Lasu (do roku 1968), następnie Zakładu Techniki 
Hodowli Lasu i jednocześnie Dyrektora Instytutu 
Hodowli Lasu, a od 1982 r. – po nowej reorgani-
zacji – znów kierownika Katedry Szczegółowej Ho-
dowli Lasu (do roku 1986, w którym przeszedł na 
emeryturę).

W 1965 r. Rada Państwa nadała mu tytuł profe-
sora nadzwyczajnego, a w 1975 r. profesora zwy-
czajnego nauk leśnych.

W latach 1965–1968 był prodziekanem Wy-
działu Leśnego, a w okresie 1977–1987 kierowni-
kiem Studium Ochrony Przyrody.

Profesor Fabijanowski w swojej działalności 
naukowej łączył dwie pasje badawcze. Jedną zwią-
zaną z hodowlą lasu i jej podstawami ekologiczny-
mi, a drugą z ochroną przyrody. 

Przełomową dla hodowli lasu była rozprawa 
dotycząca racjonalnej przebudowy monokultur 
świerkowych w Tatrach. Stanowi ona do dziś wzo-
rzec postępowania hodowlanego w tego rodzaju 
świerczynach.

Wyniki wieloletnich, pionierskich badań prze-
prowadzonych na obszarze Gór Świętokrzyskich, 
a dotyczących wpływu wód gruntowych na roślin-
ność, są podstawą doskonalenia regionalnej typo-
logii leśnej i planowania hodowlanego. Unikalne 
do tej pory jest opracowanie dotyczące roli roślin 

w utrwalaniu brzegów rzek i zabezpieczenie ich 
przed rozmywaniem. Była to w naszym kraju pierw-
sza rozprawa z tego zakresu.

W dorobku naukowym Profesora na uwagę 
zasługują także publikacje dotyczące lasów znie-
kształconych w wyniku działalności przemysłowej. 
Należą tu prace zespołowe, prowadzone w Pusz-
czy Niepołomickiej i w otoczeniu Kopalni Odkryw-
kowej Siarki w Piasecznie. Działalność naukowa 
zaowocowała 209 publikacjami, z których 1/3 
stanowią rozprawy naukowe, artykuły i rozdziały 
w podręcznikach. 

Profesor Fabijanowski był długoletnim nauczy-
cielem akademickim. Na wykładach i ćwiczeniach 
terenowych z hodowli lasu olbrzymią wagę przy-
wiązywał do zrozumienia naturalnych procesów 
zachodzących w drzewostanach, podkreślał ko-
nieczność umiejętnego sterowania nimi przez za-
biegi odnowieniowe i pielęgnacyjne. Postępowanie 
takie określane jest dziś jako hodowla lasu bliska 
naturze.

Profesor Fabijanowski od siebie i współpra-
cowników wymagał rzetelnego nauczania, a od 
studentów gruntownej wiedzy. 

W działalności naukowej i dydaktycznej rozwi-
jał oraz łączył tradycje krakowskiej szkoły hodowli 
lasu, stworzonej przez prof. Stanisława Sokołow-
skiego, zalecającej wzorowanie się na naturalnej 
dynamice lasów pierwotnych z doświadczeniami 
przodującej w Europie szwajcarskiej szkoły ho-
dowli lasu opartej na podstawach ekologicznych, 
a kształtowanej przez profesorów Englera, Schäde-
lina i Leibundguta.

Nie można pominąć zasług prof. Jerzego Fa-
bijanowskiego w zakresie kształcenia kadr nauko-
wych. Świadczyć o tym może m.in. promowanie 
9 doktorów, opiniowanie 35 rozpraw doktorskich 
i 19 habilitacyjnych, jak też 41 opinii w sprawie 
nadania tytułu naukowego profesora nadzwyczaj-
nego i zwyczajnego.

Profesor Fabijanowski był członkiem zespołu 
redakcyjnego Ochrony Przyrody i Chrońmy Przy-
rodę Ojczystą, a w latach 1960–1995 redaktorem 
serii leśnej Acta Agraria et Silvestria.

Otrzymał wiele nagród za działalność naukową 
i dydaktyczną, w tym: Sekretarza Naukowego Pol-
skiej Akademii Nauk, Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, a w 1996 r. Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za 
całokształt działalności w dziedzinie ochrony przy-
rody.

Wśród 21 odznaczeń i medali Profesor otrzy-
mał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za udział 
w Wojnie Obronnej 1939 roku, Medal „Zasłużony 
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Nauczyciel PRL” i Złotą Odznakę za wybitne zasłu-
gi dla Uczelni.

Prof. Fabianowski był członkiem wielu Towa-
rzystw Naukowych, w kraju i zagranicą, Komite-
tów i Rad Naukowych, pełnił w nich także funkcje 
kierownicze, m.in. w: Komitecie Nauk Leśnych 
Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Rolniczych 
i Leśnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akade-
mii Nauk, Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, 
Komisji Parków Narodowych i Rezerwatów, Ra-
dach Naukowych Babiogórskiego (przewodniczący 
w latach 1955–1995) i Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego. 

Profesor otrzymał inne wyróżnienia: powołanie 
na honorowego członka Komitetu Zagospodarowa-
nia Ziem Górskich PAN, Komitetu Nauk Leśnych 
PAN, jak również nadanie „Godności Członka Ho-
norowego Polskiego Towarzystwa Leśnego”.

Profesor Jerzy Fabijanowski to wyjątkowa oso-
bowość. Z konsultacji naukowych i pomocy w za-
kresie redagowania prac naukowych korzystało do 
ostatnich chwil Jego życia wielu pracowników Wy-
działu Leśnego.

Odszedł od nas Człowiek, który z Wydziałem 
Leśnym związany był przez 60 lat. W tym okresie 

znał tylko jedno dostojeństwo – wielkie dostojeń-
stwo pracy. Do ostatnich chwil interesował się ży-
ciem wydziału. Otaczał opieką młodszych pracow-
ników, służył radami. W naszej pamięci pozostanie 
jako człowiek pełni sił, uczynny, który emanował 
radością życia i optymizmem, poczuciem humoru 
i życzliwością. Jego łagodne i serdeczne spojrze-
nie, mocny uścisk dłoni krzepiło wielu z nas. Był to 
Wielki Człowiek, patriota, bardzo serdeczny, uczo-
ny, otwarty dla każdego, wrażliwy na krzywdę.

Żegnając Go, Jego uczeń A. Jaworski powie-
dział „W imieniu wychowanków i współpracowni-
ków pragnę Panu Panie Profesorze podziękować 
za wieloletni trud przekazywania wiedzy, dla dobra 
polskich lasów i stworzenia wśród nas, pracowni-
ków katedry, atmosfery życzliwości. Współpraca 
z Panem Panie Profesorze była dla nas wielkim 
zaszczytem i szczęściem. W naszej pracy i życiu 
pozostanie cząstka Pana osobowości. Żegnamy 
Cię Panie Profesorze, pełni bólu i smutku będzie 
nam Ciebie bardzo brakować”.

prof. dr hab. Andrzej Jaworski
Erika Stachnik

Doc. dr inż. GOTFRYD KOZERA
(1928–2008)

23 lutego 2008 r. 
na Cmentarzu Sal-
watorskim, rodzina 
oraz liczne grono 
kolegów, przyjaciół 
i współpracowników 
pożegnało docen-
ta Gotfryda Kozerę, 
który zmarł w 79 
roku życia. 

W imieniu spo-
łeczności akademic-
kiej Akademii Rol-
niczej w Krakowie 
zmarłego żegnali: 
rektor prof. Janusz 

Żmija oraz dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. 
Stanisław Rożek.

Doc. dr Gotfryd Kozera urodził się 6 listopada 
1928 r. w Chwalibogowicach, woj. Świętokrzyskie. 
Przez okres okupacji hitlerowskiej pracując w go-
spodarstwie rolnym rodziców uczęszczał do gimna-
zjum w tajnym nauczaniu, które ukończył w Pińczo-
wie bezpośrednio po wojnie. Liceum przyrodnicze 
ukończył w 1948 r. w Krakowie, studia inżynierskie 

w 1951 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a magisterskie w 1953 r. na Wy-
dziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wro-
cławiu.

Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1953 r. w Ka-
tedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale 
Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie 
(po wydzieleniu w tym samym roku ze struktury 
UJ) na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie. W 1965 r. w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie obronił pracę doktorską pt. „Studia nad 
gospodarką wodną niektórych roślin strączkowych 
w warunkach polowych”, wykonywaną pod kierun-
kiem prof. Tadeusza Ruebenbauera. W 1968 r. 
został mianowany docentem oraz powołany na 
stanowisko kierownika Zakładu Uprawy Roli i Na-
wożenia Roślin Ogrodniczych na Wydziale Ogrod-
niczym. W latach 1971–1991 był wicedyrektorem 
Instytutu Produkcji Ogrodniczej. 

Doc. Gotfryd Kozera pełnił w uczelni szereg 
akademickich funkcji: w latach 1968–1969 był 
prodziekanem Wydziału Ogrodniczego, w latach 
1969–1971 był prorektorem ds. nauki, w latach 
1971–1972 był prorektorem ds. organizacji i roz-
woju uczelni.
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Kierował lub był członkiem licznych senackich 

i rektorskich komisji, w latach 1970–1998 człon-
kiem i przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym 
Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skier-
niewicach. W latach 1982–1984 był członkiem Ko-
mitetu Nauk Ogrodniczych PAN.

Zainteresowania naukowe docenta Kozery 
koncentrowały się na zagadnieniach związanych 
z zanieczyszczeniem środowiska glebowego przez 
przemysł oraz nawożeniem i żywieniem mineral-
nym roślin.

Doc. G. Kozera działał również w ruchu spo-
łecznym. W latach 1979–1983 był członkiem zespo-
łu dydaktyczno-wychowawczego kierunku Ogrod-
nictwo przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. Pełnił funkcję przewodniczącego rady 
nadzorczej w Krakowskiej Spółdzielni Ogrodniczej 
i Pszczelarskiej (1973–1982) i wiceprzewodniczą-
cego Rady Wojewódzkiej Związku Samopomoc 
Chłopska w Krakowie (1975–1980). Był członkiem 
zespołu naukowego przy Dzielnicowej Radzie Na-
rodowej Kraków-Krowodrza. 

Za swą działalność i pracę został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami państwowymi społeczny-
mi i resortowymi: Krzyżem Oficerskim, Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia 
Polski Ludowej oraz 1000-lecia Państwa ii odznaką 
Zasłużony Pracownik Rolnictwa Polskiego. Został 
też odznaczony złotymi odznakami za pracę spo-
łeczną dla: Miasta Krakowa, Ziemi Krakowskiej, 
Województwa Nowosądeckiego, Związku Młodzie-
ży Wiejskiej i Spółdzielczości Samopomoc Chłop-
ska. Został wyróżniony wpisem do Złotej Księgi 
zasłużonych dla Dzielnicy Kraków-Krowodrza oraz 
Złotej Księgi Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelar-
skiej. Był wyróżniony kilkakrotnie nagrodami Mini-
stra Nauki Szkolnictwa Wyższego. 

Wraz z odejściem doc. Gotfryda Kozery społecz-
ność akademicka utraciła zasłużonego pedagoga, 
uczonego, organizatora, życzliwego ludziom czło-
wieka. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

prof. dr hab. Włodzimierz Sady

NAUKA DLA PRAKTYKI 

SEPARATOR PNEUMATYCZNY DO NASION DRZEW LEŚNYCH

Wymagania dotyczące jakości nasion drzew le-
śnych gwałtownie rosną. Wiąże się to ze znacznym 
ograniczeniem siewu ręcznego i coraz powszech-
niejszym stosowaniem siewników (także punkto-
wych). Również do tworzenia rezerw na lata nieuro-
dzaju, a także długoterminowego przechowywania 
nasion celem zachowania puli genowej gatunku 
(Leśne Banki Genów) należy używać nasion naj-
lepszej jakości. Dlatego istotnym zagadnieniem 
staje się mechaniczna separacja nasion. Podsta-
wą większości procesów rozdzielczych prowadzo-
nych przy użyciu separatorów mechanicznych są 
różnice w niektórych właściwościach fizycznych 
nasion. Duża ilość cech rozdzielczych umożliwia 
teoretycznie dowolny ich dobór w projektowanym 
procesie czyszczenia i sortowania nasion. Jednak 
w warunkach gospodarki leśnej nie można stoso-
wać skomplikowanych, a więc i drogich urządzeń 
ze względu na stosunkowo niewielką ilość na-
sion poddawanych separacji (kilkaset tysięcy razy 
mniejszą w porównaniu do warunków rolniczych).

Separatory pneumatyczne stanowią jedną 
z najbardziej rozbudowanych grup maszyn do 

czyszczenia i sortowania nasion. Do pneumatycz-
nej separacji nasion drzew leśnych najczęściej wy-
korzystuje się separatory z pionowymi kanałami. 
W Polsce można spotkać kilka typów specjalistycz-
nych urządzeń tego typu, w większości producen-
tów skandynawskich (NOMEKO, DAMAS, BCC). 
Trudności w szerszym stosowaniu takich urządzeń 
wynikają przede wszystkim z bardzo wysokich 
kosztów zakupu. Dodatkowym problemem jest ich 
mała uniwersalność, znacząco ograniczająca róż-
norodność gatunków nasion mogących być efek-
tywnie separowanych.

Ze względu na powyższe w Katedrze Mecha-
nizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie podjęto się skonstruowania prototypu 
uniwersalnego separatora pneumatycznego. Zało-
żono, że przy nie gorszych parametrach eksploata-
cyjnych w stosunku do istniejących urządzeń oraz 
możliwości stosowania do większej ilości gatunków 
nasion, cena separatora powinna być znacząco niż-
sza. Prototyp takiego urządzenia opracował zespół 
w składzie: prof. dr hab. Józef Walczyk – kierownik 
projektu, dr inż. Paweł Tylek – główny wykonawca 
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oraz mgr inż. Łukasz Mateusiak – wyko-
nawca. Prace sfinansowała Dyrekcja Ge-
neralna Lasów Państwowych.

Na bazie prototypu oraz dokumenta-
cji technicznej Ośrodek Techniki Leśnej 
w Jarocinie wykonał pierwsze egzempla-
rze separatora, których testy pod nadzo-
rem Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego 
Lasów Państwowych w Bedoniu prze-
prowadzono w Nadleśnictwach Jarocin 
(RDLP w Poznaniu) i Zwierzyniec (RDLP 
w Lublinie) oraz w Leśnym Banku Genów 
Kostrzyca. W trakcie prób separatory wy-
kazały przydatność do oczyszczania i sor-
towania następujących gatunków: sosna, 
świerk, modrzew europejski, jodła, buk, 
irga, ligustr, żywotnik wschodni, daglezja, 
lipa drobnolistna. Dla sosny uzyskiwano 
100-procentowe oddzielenie pełnych na-
sion. Dla jodły pospolitej odseparowana 
frakcja zawierała 72% pełnych nasion, co 
w przypadku tego gatunku należy uznać 
za wynik bardzo dobry. Testowane urzą-
dzenie otrzymało bardzo dobrą ocenę 
użytkowników. Wzięcie przez producenta 
pod uwagę sugestii dotyczących poprawy 
ergonomii obsługi powinno przyczynić się 
do pełnej aprobaty i szerszego wdrożenia separa-
tora w jednostkach Lasów Państwowych.

Należy dodać, że separator jest urządzeniem 
o kompaktowej konstrukcji, nawet trzykrotnie lżej-
szej od separatorów konkurencyjnych firm, a mi-
mo mniejszego zapotrzebowania na moc osiąga 
większe wydajności. Odmienny, oryginalny układ 
kanałów charakteryzuje się dużą stabilnością aero-
dynamiczną, co skutkuje znakomitą powtarzalno-
ścią przebiegu procesów czyszczenia i sortowania 
nasion. Separator nadaje się także do sortowania 
niewielkich, nawet kilkudziesięciogramowych partii 

nasion, stąd mogłyby być wykorzystywany nie tyl-
ko w wyłuszczarniach i przechowalniach nasion, 
ale również leśnych bankach genów czy stacjach 
oceny nasion. 

Cena ustalona przez producenta wynosi 
8 000 PLN i jest trzy-, czterokrotnie niższa od urzą-
dzeń zagranicznych. W 2006 r. na X Targach Go-
spodarki Leśnej Przemysłu Drzewnego i Ochrony 
Środowiska „EKO-LAS” w Tucholi, separator został 
nagrodzony Złotym Medalem Targów. 

dr inż. Paweł Tylek

Fot. Konstruktorzy separatora prezentują Złoty Medal Targów 
„EKO-LAS” w Tucholi

KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY

KONFERENCJA NAUKOWA 
„POSTĘP NAUKOWO – TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY W ROLNICTWIE”
Zakopane, 18 – 22 lutego 2008 r.

W dniach 18–22 lutego 2008 r. w Zakopanem 
odbyła się konferencja naukowa pt. „Postęp nauko-
wo – techniczny i organizacyjny w rolnictwie”. Była 
to już XV z tego cyklu impreza naukowa, spełniają-
ca rolę „szkoły naukowej”, a wybór miejsca nie był 

przypadkowym. Ze względu na bogatą sieć domów 
wczasowych i ośrodków szkoleniowych, koszty 
noclegów i utrzymania są kilkakrotnie niższe w po-
równaniu do dużych miast. Dodatkowym czynni-
kiem przemawiającym za wyborem Zakopanego 
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jest znakomita sieć połączeń ze wszystkimi ośrod-
kami w Polsce. Organizatorem konferencji byli tra-
dycyjnie: Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, 
Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Zarząd Głów-
ny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. 

Cel konferencji od wielu lat jest stały i bardzo 
ambitny. Chodzi przede wszystkim o integrację 
całego środowiska naukowego inżynierii rolniczej 
w Polsce, koordynację badań naukowych w tej 
dyscyplinie nauki, kształcenie młodej kadry na-
ukowej oraz upowszechnienie innowacji naukowo- 
technicznych do praktyki rolniczej i przemysłowej. 

Konferencja nosząca nazwę „szkoły zimowej” 
zgromadziła w tym roku – roku jubileuszowym, po-
nad 150 osób, nie licząc osób towarzyszących i go-
ści zaproszonych. Reprezentowali oni wszystkie 
uczelnie rolnicze w kraju, politechniki, uniwersy-
tety i Polską Akademią Nauk. Gośćmi szkoły byli: 
JM Rektor AR prof. Janusz Żmija, prorektor PAT 
prof. Kazimierz Panuś oraz prezes NOT dr inż. 
Wojciech Ratyński. 

Wszyscy zaproszeni goście wygłosili wykłady, 
po których toczyła się bogata dyskusja. Prof. Janusz 
Żmija mówił o aktualnych problemach szkolnictwa 
wyższego, prof. Kazimierz Panuś na temat granicy 
sensu życia i śmierci, zaś prezes NOT dr Wojciech 
Ratyński o efektywności wdrożenia osiągnięć na-
ukowo–technicznych do rolnictwa i przemysłu. 
Cały program tegorocznego spotkania nastawiony 
był na analizę i ocenę aktywności naszego środo-
wiska w zakresie pozyskiwania grantów z Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także innych 
jednostek naukowych i przedsiębiorstw i z zagrani-
cy. Wprowadzenie do tej problematyki przedstawił 
prof. Janusz Szlachta – prorektor do spraw nauki 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wie-
le czasu poświęcono problemom metodologicznym 

w badaniach naukowych. Wykłady wprowadza-
jące do tej problematyki wygłosił autor informacji. 
Stałym punktem szkoły jest seminarium na temat 
etyki w nauce i dydaktyce oraz dobrych obyczajów 
w szkole wyższej. Seminarium to prowadzili profe-
sorowie: Rudolf Michałek i Józef Kowalski. Poza 
wykładami i seminarium w programie konferencji 
były sesje referatowe i posterowe. Łącznie wy-
głoszono 17 wykładów i seminariów, 31 referatów 
oraz zaprezentowano 78 posterów. 

Ze względu na koszty organizatorzy nie opubli-
kowali materiałów konferencyjnych, lecz ograniczy-
li się tylko do krótkich informacji odnośnie tytułów 
wykładów, referatów i posterów. Wszystkie jednak 
wygłoszone referaty spełniające wymogi redakcyj-
ne, pozytywnie ocenione przez komitet redakcyjny 
i recenzentów zostaną wydane w wydawnictwie 
PAN i PTIR „Inżynieria Rolnicza”. Tegoroczny ma-
teriał ukaże się w ostatnich zeszytach tego czaso-
pisma z 2008 roku. 

Na zakończenie niniejszej informacji poczu-
wam się do obowiązku podziękowania za ogromny 
wkład w przygotowanie i przeprowadzenie konfe-
rencji. Szczególne uznanie należy się sekretarzo-
wi naukowemu dr hab. Sylwestrowi Taborowi oraz 
przewodniczącemu Komitetu Techniki Rolniczej 
PAN prof. Józefowi Kowalskiemu. Godzi się też 
odnotować końcową opinię uczestników, iż konfe-
rencja była przeprowadzona według najwyższych 
standardów i stanowi największe wydarzenie na-
ukowe w całym środowisku naukowym inżynierii 
rolniczej. To niewątpliwie mobilizuje do kontynu-
owania jej w następnych latach, choć są i tacy któ-
rzy uważają, że nie ma w Polsce postępu w rolnic-
twie. 

      
prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN

„AKTUALNY STAN I PRZYSZŁOŚĆ WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ROLNI-
CZEGO W POLSCE”
Warszawa, 28–29 lutego 2008 r.

W dniach 28–29 lutego 2008 r. w Warszawie 
odbyła się konferencja na temat „Aktualny stan 
i przyszłość wyższego szkolnictwa rolniczego 
w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Ko-
misję Akredytacyjną Uczelni Rolniczych (KAUR), 
Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (RGSzW) 
oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 
(SGGW) w Warszawie. Ze strony naszej uczelni 
wzięli w niej udział: JM Rektor prof. Janusz Żmi-
ja, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prof. 
Włodzimierz Sady, dziekani i prodziekani wydzia-
łów oraz kierownik Działu Nauczania.

W ramach konferencji wygłoszono referaty do-
tyczące aktualnej sytuacji w szkolnictwie wyższym, 
Krajowego Systemu Kwalifikacji, obecnej i przyszłej 
działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji 
Środowiskowej Uczelni Rolniczych, jak również 
obecnego i przyszłego kształcenia w uczelniach 
rolniczych. Przeprowadzono także warsztaty, pod-
czas których uczestnicy konferencji i członkowie 
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych dys-
kutowali nad aktualnym stanem oraz celowością 



33
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w Krakowie
podjęcia działań modernizacyjnych w uczelniach 
rolniczych. 

Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia 
prof. Bogdana J. Wosiewicza z Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej na temat kierunków rolniczych 
w świetle oceny PKA, oraz prof. Sławomira Podla-
skiego z SGGW pt. „Charakterystyka stanu obec-

nego i ewentualne kierunki zmian wyższego szkol-
nictwa rolniczego”. 

Z wystąpieniami wszystkich uczestników kon-
ferencji można zapoznać się na stronie interneto-
wej KAUR: http://kaur.sggw.pl

prof. dr hab. Włodzimierz Sady

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
„WIELOKIERUNKOWOŚCI BADAŃ W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE”
Kraków, 15–16 marca 2008 r.

II ogólnopolska konferencja doktorantów pt. 
„Wielokierunkowości badań w rolnictwie i leśnic-
twie” odbyła się w Centrum Kongresowym AR, 
w dniach 15–16 marca 2008 roku. Organizatorem 
konferencji był Samorząd Doktorantów krakowskiej 
Akademii Rolniczej, w składzie osobowym: Łukasz 
Bednarek, Monika Zielińska-Nowak, Anna Kołton, 
Agnieszka Klimek, Barbara Wolanin, Paulina Wro-
na, Marta Czekaj, Aleksandra Sajdak, Iwona Ka-
mińska, Barbara Piwowarczyk, Marcin Kopyra, Łu-
kasz Paluch, Dawid Bedla, Janusz Zemanek oraz 
Agnieszka Baran. 

Patronat nad konferencją objął JM Rektor 
prof. Janusz Żmija, który dokonał uroczystego jej 
otwarcia. Komitet naukowy, pod kierunkiem prof. 
Janusza Rząsy tworzyło 14. profesorów: prof. Wło-
dzimierz Sady, prof. Krystyna Koziec, prof. Franci-
szek Borowiec, prof. Tadeusz Kowalski, prof. Teo-
fil Łabza, prof. Norbert Marks, prof. Jan Pawełek, 
prof. Paweł Pisulewski, prof. Stanisław Rożek, prof. 
Halina Gambuś, dr hab. Barbara Wiśniowska-Kie-
lian, prof. AR, dr hab. Kazimierz Rutkowski, prof. 
AR, dr hab. Andrzej Radwan, prof. AR, dr hab. Mar-
cin Rapacz.

Konferencja od samego początku cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, o czym świadczył liczny 
udział młodych naukowców. Łącznie wzięło w niej 
udział 130 doktorantów: w tym 56 doktorantów 
z Akademii Rolniczej w Krakowie oraz 74 z innych 
ośrodków naukowych. Znaleźli się wśród nich mło-
dzi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Akademii Rolniczej w Lubli-
nie, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii 
Rolniczej w Szczecinie, IUNG Puławy, Instytutu 
Zootechniki w Balicach, Instytutu Badawczego Le-
śnictwa w Sękoczynie Starym, Instytutu Meliora-
cji i Użytków Zielonych w Falentach i Politechniki 
Wrocławskiej. 

Tematem przewodnim konferencji był przegląd 
tematyki prac badawczych związanych z rozwojem 

rolnictwa i leśnictwa, podejmowanych przez mło-
dych naukowców. Uczestnicy mieli możliwość za-
prezentowania własnych wyników badań w formie 
referatu lub posteru oraz wymiany poglądów i do-
świadczeń związanych z w/w tematyka badawczą. 
Celem konferencji była również integracja środowi-
ska doktorantów uczelni rolniczych. 

Tematyka referatów i posterów zgłoszonych do 
prezentacji była odbiciem szerokiego spektrum pro-
blemów związanych z rozwojem nauk rolniczych 
i leśnych. Wygłoszono 61 referatów i przedstawio-
no 59 posterów. Obrady odbywały się w 9 sesjach 
tematycznych: Rolnictwo, Ogrodnictwo, Leśnictwo, 
Biologia i Hodowla Zwierząt, Ochrona i Inżynieria 
Środowiska, Agroinżynieria, Technologia Żywno-
ści, Genetyka i Biotechnologia, Nauki Ekonomicz-
ne. Po każdej z w/w sesji prowadzono ożywioną 
dyskusję i ciekawą wymianę doświadczeń.
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Uroczystego zamknięcia konferencji dokonał 

rektor prof. Janusz Żmija, który życzył wszystkim 
obecnym na sali spotkania za rok na III Ogólno-
polskiej Konferencji Doktorantów. Punktem kulmi-
nacyjnym zakończenia było przyznanie wyróżnień 
i nagród za najlepiej zaprezentowany referat w da-
nej sesji oraz poster. Nagrody książkowe ufundo-
wane przez prorektora prof. Włodzimierza Sadego 
otrzymali:
1. mgr inż. Magdalena Borzęcka-Walker (IUNG-

-PIB Puławy) – „Ocena cyklu trwania (LCA) Mi-
skanta”.

2. mgr inż. Alicja Macko (AR Kraków) – „Ocena 
zróżnicowania genetycznego linii hodowlanych 
oraz mieszańców marchwi z wykorzystaniem 
techniki DcMTD”.

3. mgr inż. Anna Jagielska (IBL, Sękoczyn Stary) 
– „Markery genetyczne – narzędzie do identy-
fikacji taksonomicznej modrzewia japońskiego 
oraz do rozpoznawania mieszańców między-
gatunkowych”.

4. mgr inż. Beata Klocek-Górka (AR Kraków) 
– „Stymulujący wpływ egzogennej leptyny na 
sekrecję tyroksyny u owiec w okresie skracają-
cego się dnia”.

5. mgr inż. Jan Sztejn (UP Wrocław) – „Wykorzy-
stanie walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych rzek na przykładzie Doliny Ślęzy na tere-
nie Wrocławia”.

6. mgr inż. Krzysztof Klamka (AR Kraków) – 
„Wpływ deszczowania plantacji ziemniaków na 
wartość współczynników sferyczności bulw”.

7. mgr inż. Dorota Pastuszka (AR Kraków) – 
„Wartość odżywcza pieczywa bezglutenowego 

wzbogaconego mąką amarantusową i zmielo-
nymi nasionami lnu oleistego”.

8. mgr inż. Agnieszka Dobrzycka (AR Poznań) 
– „Wpływ metody izolacji DNA na wynik analizy 
dystansu genetycznego techniką RAPD”.

9. mgr inż. Barbara Kiełbasa (AR Kraków) – „Cha-
rakterystyka gospodarstw województwa mało-
polskiego w kontekście wdrażania zasady wza-
jemnej zgodności (Cross-Compliance)”. 

10. mgr inż. Anna Nowicka (AR Kraków) – „Anali-
za cytogenetyczna wybranych różaneczników 
(Rhododendron sp.). 

Firma Progress Systemy Komputerowe 
Sp. z o. o. ufundowała nagrodę główną w postaci 
laptopa. Prezes firmy Progess, pan Marek Biliń-
ski  wręczył ją Agnieszce Dobrzyckiej z Akademii 
Rolniczej w Poznaniu, która nie kryła wzruszenia 
i zdradziła, że właśnie popsuł się jej obecny laptop, 
więc nowy na pewno się przyda. W sesji posterowej 
zwyciężczyni otrzymała dodatkowo urządzenie wie-
lofunkcyjne ufundowane przez firmę Prooffice.net. 

 Oficjalną część konferencji zakończyło wystą-
pienie przewodniczącego Samorządu Doktoran-
tów mgr inż. Łukasza Bednarka podsumowujące 
obrady. Przewodniczący podziękował prelegentom 
i prowadzącym sesję oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do zoorganizowania konferencji. 

Konkludując, można stwierdzić, iż rola dok-
toranta w rozwoju nauk rolniczych i leśnych jest 
niezmiernie ważna, a jej znaczenie w edukacji 
akademickiej ciągle wzrasta. W pełni zostało to 
zaprezentowane i zaakcentowane w trakcie tego-
rocznej konferencji. 

Sponsorami II ogólnopol-
skiej konferencji doktorantów 
byli: Zakłady Drobiarskie Krak-
-Drób, Zakłady Mięsne Wadowi-
ce Sp. z o. o., De Heus Sp. z o.o., 
Bahlsen Sp. z o.o., Progress Sys-
temy Komputerowe Sp. z.o.o., 
Prooffice.net, Polan Sp. z o.o. 
oraz Fundacja im. Zofii i Włady-
sława Pokusów Wspierania Edu-
kacji Młodzieży Wiejskiej i Biuro 
Programów Międzynarodowych 
AR. Serdeczne podziękowania 
należą się również pracownikom 
Centrum Kongresowego oraz 
stołówki akademickiej. 

 
mgr inż. Agnieszka Baran

Uczestnicy II ogólnopolskiej konferencji doktorantów
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I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW LEŚNICTWA
Zakopane, 4–6 kwietnia 2008 r.

W dniach 4–6 kwietnia w Zako-
panem odbyła się I Ogólnopolska 
Konferencja Studentów Leśnictwa. 
Wzięło w niej udział ponad 70 stu-
dentów wydziałów leśnych z Poz-
nania, Warszawy i Krakowa. Kon-
ferencję zaszczycili swoją obecno-
ścią zaproszeni goście: JM Rektor 
prof. Janusza Żmija, dziekan Wy-
działu Leśnego prof. Tadeusz Ko-
walski, prodziekan ds. studentów dr 
hab. Jerzy Skrzyszewski, naczelnik 
Wydziału Kadr i Szkoleń Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych 
mgr inż. Agnieszka Grzegorczyk, 
dyrektor RDLP w Krakowie mgr 
inż. Stanisław Sennik oraz przed-
stawiciele z TPN i Nadleśnictw 
RDLP Kraków. 

Podczas spotkania działający 
w samorządach i kołach naukowych 
studenci zapoznali się z prowadzo-
ną przez siebie działalnością oraz przedyskutowali 
nurtujące ich problemy. Najwięcej emocji wzbudził 
temat dotyczący organizacji studiów. Zastanawia-
no się czy studia leśne powinny być jedno, czy 
dwustopniowe i jakie zmiany w programie naucza-
nia warto wprowadzić. 

Ważną częścią programu konferencji było wy-
stąpienie mgr inż. Agnieszki Grzegorczyk. Studen-
ci usłyszeli szczegóły dotyczące stażu i zasad za-
trudnienia. Statystyki prognozują, że w najbliższych 
latach zwiększy się ilość miejsc pracy w Państwo-
wym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zapre-
zentowane przez członków kół naukowych referaty 
przedstawiające realizowane projekty badawcze 
i wyniki prac. Prezentacje były na wysokim pozio-
mie – dobrze przygotowane merytorycznie i poru-
szały ciekawe zagadnienia. Można było usłyszeć 
m.in. o populacji wilka w Bieszczadach, cisa w Be-
skidzie Niskim, czy mniej „leśny” temat dotyczący 
nietoperzy Poznania. 

Uczestnicy konferencji to ludzie pełni energii, 
pomysłów i chęci do działania. Podczas spotka-
nia w Zakopanem zrodziło się wiele pomysłów na 

dalszą współpracę między wydzia-
łami leśnymi. Studenci nawiązali 
ze sobą kontakty zarówno oficjalne, 
jak i osobiste. Będzie to w przyszło-
ści sprzyjać kształtowaniu się pozy-
tywnych relacji między nimi.

Konferencja zorganizowana 
została przez Samorząd Studen-
tów oraz Koło Naukowe Wydziału 
Leśnego Akademii Rolniczej w Kra-
kowie, głównym koordynatorem był 
student III roku – Michał Polok.

Barbara Bącal 
Justyna Opałacz

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji studentów leśnictwa

Organizatorzy konferencji, przemawiający Michał Polok 
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NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA

DWUKROTNA NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW RP

18 marca 2008 r. dr hab. Dorota Zięba, adiunkt 
w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz, odebrała z rąk 
Premiera Donalda Tuska nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną 
pt „Badania nad leptyną i jej udziałem w regulacji 
procesów rozrodu i metabolizmu u przeżuwaczy”, 
przyjętą przez Radę Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt AR w Krakowie na kolokwium habilitacyj-
nym w czerwcu 2006 r. 

Dr hab. Dorota Zięba znalazła się wśród 8 laure-
atów – habilitantów, pracowników naukowo-dydak-
tycznych czterech uniwersytetów, dwóch akademii 
medycznych, jednej politechniki i jednej akademii 
rolniczej. Nagroda Prezesa Rady 
Ministrów dla naukowców usta-
nowiona została z inicjatywy Pol-
skiej Akademii Nauk i przyzna-
wana jest od 1994 r. Otrzymanie 
tego prestiżowego wyróżnienia 
obwarowane zostało bardzo wy-
sokimi wymaganiami. Habilitant 
nie powinien w dniu kolokwium 
przekroczyć wieku 38 lat, roz-
prawa habilitacyjna musi być 
wyróżniona przez radę wydziału, 
pozytywnie zaopiniowana przez 
odpowiedni Komitet Nauko-
wy PAN i pozytywnie oceniona 
przez Zespół ds. Nagród powo-
łany przez Prezesa Rady Mini-
strów. Z pracowników naukowo-
-dydaktycznych naszej uczelni 

Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów

nagrodę taką otrzymał również, prof. dr hab. To-
masz Mikołajczyk z Katedry Ichtiobiologii i Rybac-
twa WHiBZ (1999 r.) za pracę pt. „Modulująca rola 
nikotyny oraz niektórych środków cholinergicznych 
w neurohormonalnej kontroli uwalniania gonado-
tropiny dojrzewania (cGtH2) u karpia (Cyprinus 
carpio L.)”.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawa-
ne są również za wyróżnione przez rady wydziałów 
prace doktorskie, których obrony odbyły się zanim 
doktorant ukończył 30. rok życia i które zostały po-
zytywnie ocenione przez wyżej wymienione gre-
mia. Z Katedry Hodowli Owiec i Kóz WHiBZ laur 
ten otrzymały dr Dorota Zięba (1998 r.) i dr Małgo-
rzata Libik („Dynamika wydzielania hormonów ste-
roidowych i heterogeniczność ciałek żółtych wyso-
koplennej owcy olkuskiej” – 2004 r.). 

Dwukrotne uzyskanie tak wysokiej nagrody 
przez dr hab. Dorotę Ziębę jest niewątpliwie uzna-
niem Jej znaczących osiągnięć naukowych. Jest to 
także uhonorowanie wydziału i uczelni, które stwo-
rzyły sprzyjające warunki do przeprowadzania za-
awansowanych metodycznie badań oraz rozwoju 
naukowego młodych pracowników i doktorantów.

Prof. dr hab. Edward Wierzchoś
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FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU STYPENDIÓW ALINY I JANA WAGÓW

Już po raz drugi w Akademii Rolniczej przyzna-
ne zostały stypendia ufundowane przez Państwa 
Alinę i Jana Wagów w ramach Rektorskiego Fun-
duszu Stypendialnego. 

Państwo Alina i Jan Wagowie są absolwenta-
mi Akademii Rolniczej. Zdecydowali się wesprzeć 
młodych pracowników nauki AR, ponieważ widzą 
w nich ogromny potencjał i szansę dla polskiej na-
uki.

Konkurs został ogłoszony przez JM Rektora 
AR w styczniu 2008 roku dla młodych pracowników 
naukowych Akademii 
Rolniczej spełniających 
następujące kryteria: nie-
ukończony 35 rok życia, 
uzyskanie stopnia dokto-
ra w ciągu ostatnich 5 lat 
oraz prowadzenie inno-
wacyjnych badań z za-
kresu nauk rolniczych, 
leśnych lub pokrewnych. 

Specjalna komisja 
wnikliwie oceniła 18 prac 
i wyłoniła dwoje laure-
atów oraz przyznała trzy 
równorzędne wyróżnie-
nia. Najciekawszymi ba-
daniami okazały się pro-
wadzone przez dr inż. 
Agnieszkę Stokłosę na 
temat „Odporności chwa-
stów na herbicydy” oraz 

dr inż. Michała Ciacha na temat 
„Roli środowisk i ich wykorzystania 
przez ptaki w okresie migracji”. Na-
ukowcy otrzymali stypendia w wy-
sokości 25 000 zł wypłacane przez 
10 miesięcy.

Wyróżnieni kwotą 10 000 zł 
z Rektorskiego Funduszu Stypen-
dialnego zostali: dr inż. Stanisław 
Łapiński za badania nad „Wypra-
cowaniem nowoczesnej techno-
logii chowu jenotów w Finlandii 
i w Polsce”, dr inż. Andrzej Bogdał 
za badania nad „Hydrochemicz-
nymi uwarunkowaniami lokalizacji 
projektowanych zbiorników małej 
retencji w gminie Ryglice i Skrzy-
szów” oraz dr inż. Ewelina Zając 
za prace badawcze nad „Ekolo-
giczną rekultywacją terenów zde-
gradowanych”.

Wsparcie finansowe umożliwi pracownikom 
naukowym Akademii Rolniczej realizację koszto-
chłonnych badań.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 
29 lutego 2008 r. w obecności JM Rektora, pro-
rektorów, komisji oraz fundatorów – Państwa Aliny 
i Jana Wagów. 

 
mgr inż. Izabella Jachimczyk

JM Rektor oraz Państwo Alina i Jan Wagowie 
na uroczystości wręczenia stypendiów

Wręczenie stypendium dr inż. Agnieszce Stokłosie
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STYPENDIA NAUKOWE MIASTA KRAKOWA DLA SZCZEGÓLNIE 
UZDOLNIONYCH STUDENTÓW KRAKOWSKICH UCZELNI WYŻSZYCH

10 marca 2008 roku, prorektor ds. dydaktycz-
nych i studenckich prof. dr hab. Włodzimierz Sady, 
w imieniu władz Akademii Rolniczej w Krakowie, 
wziął udział w pracach komisji stypendialnej, po-
wołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, wyło-
nionej spośród przedstawicieli władz miasta oraz 
wszystkich uczelni wyższych działających w Kra-
kowie. Komisji przewodniczył Bartłomiej Kocu-
rek, pełniący również funkcję przewodniczącego 
Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta 
Krakowa. Komisja miała na celu opracowanie pro-
cedur przyznawania stypendium naukowego oraz 
dokonanie wyboru laureatów spośród szczegól-
nie uzdolnionych studentów krakowskich uczelni 
wyższych. Na pierwszym jej posiedzeniu w dniu 
10 marca przyjęto regulamin Komisji Stypendial-
nej, określono wzór wniosku do stypendium wraz 
z obowiązującymi załącznikami jak również opra-
cowano wzór umowy, określającej warunki wypła-
cania i rozliczania stypendium. 

Stypendia będą wypłacane corocznie przez 
10 miesięcy od 1 października do 31 lipca dla gru-
py nie większej niż 50 osób. Miesięczna rata sty-
pendium to równowartość 60% przeciętnego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, ogłoszonego na podstawie art. 7 
ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach 
i kredytach studenckich /Dz. U. Nr 108 poz. 685, 
w późn. zm./ obwieszczeniem Prezesa GUS w wy-
sokości obowiązującej na dzień przyznania stypen-
dium.

Komisja Stypendialna wyłania stypendystów 
i wnioskuje do prezydenta o przyznanie stypen-
diów na dany rok akademicki. Stypendia mogą być 
przyznawane studentom, którzy spełnią następują-
ce kryteria:
1. są studentami publicznych i niepublicznych 

krakowskich szkół wyższych,
2. prowadzona działalność naukowa i artystyczna 

może przyczyniać się do rozwoju Krakowa lub 
wnieść znaczący wkład w rozwój nauki i jest 
zgodna z obowiązującymi priorytetami, okre-
ślonymi w strategii rozwoju miasta,

3. mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów,
4. uzyskali w okresie ostatnich dwóch lat średnią 

ocen wyższą od wymaganej do stypendium na-
ukowego.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium 
Miasta Krakowa przysługuje rektorom szkół wyż-
szych, Prezydentowi Miasta Krakowa, Komisji Rady 
Miasta właściwej do spraw edukacji, organizacjom 
studenckim oraz indywidualnie studentom.

mgr Wacław Trojan

STYPENDIA FUNDACJI AKADEMII ROLNICZEJ

Fundacja Akademii Rolniczej im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie została powołana uchwałą Se-
natu AR z inicjatywy Rektora Akademii Rolniczej 
w Krakowie prof. Janusza Żmiji. 

Ponad połowa studentów AR pochodzi ze wsi 
i małych miasteczek. Młodzież ta niejednokrotnie 
ma problemy w dostępie do edukacji, wynikają-
ce często z ograniczeń finansowych. Dlatego też, 
wiodącym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju 
intelektualnego studentów AR pochodzących ze 
wsi i małych miasteczek m.in. poprzez udzielanie 
pomocy finansowej i rzeczowej, czy organizację 
i finansowanie szkoleń. 

Jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji było 
przyznanie specjalnych stypendiów edukacyjnych 
w wysokości 300 zł miesięcznie na okres 5 miesię-

cy dla studentów Akademii Rolniczej spełniających 
regulaminowe kryteria. 

Zarząd Fundacji wyłonił 10 stypendystów 
z wszystkich Wydziałów AR i zaprosił wybranych 
studentów na wręczenie dyplomów w dniu 29 lu-
tego 2008 r. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
JM Rektor, prorektorzy, przedstawiciele prezydium 
Fundacji, fundatorzy oraz dziekani wydziałów. 

Szczegółowe informacje na temat Fundacji 
znajdują się na stronie internetowej www.fundacja.
ar.krakow.pl Osoby chcące wesprzeć Fundację 
mogą wpłacać środki finansowe na konto 42 8591 
0007 0020 0055 0882 0001.

mgr inż. Izabella Jachimczyk



39
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w KrakowieBiuletyn Informacyjny UR w Krakowie

PROMOCJE HABILITACYJNE 

I DOKTORSKIE

9 maja 2008 r. w Centrum Kongresowym Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie odbyły się uro-
czyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Z rąk 
Rektora UR dyplom doktora habilitowanego otrzy-
mało 9 osób, w tym 4 pracowników spoza uczelni. 

W minionym roku stopień naukowy doktora uzyskało 
30 osób (w tym 6 pracowników naszej uczelni, 6 pra-
cowników innych instytucji oraz 18 słuchaczy Stu-
dium Doktoranckiego). Od początku istnienia uczelni 
tj. od 1953 r. wypromowano w niej 1384 osoby.

1. Habilitacje 

Imię i Nazwisko Recenzenci
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Eugeniusz Chyłek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii 
– doradztwa rolniczego

Prof. dr hab. Janusz Żmija
Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Wydział Hodowli i biologii Zwierząt
Andrzej Rabsztyn
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki 
– chowu i hodowli drobiu

Prof. dr hab. Antoni Brodacki
Prof. dr hab. Juliusz Książkiewicz
Prof. dr hab. Helena Puchajda-Skowrońska
Dr hab. Elżbieta Smalec, prof.AP

Wojciech Jagusiak
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki 
– genetyki i hodowli zwierząt

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Prof. dr hab. Zygmunt Gil
Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz

Wydział Leśny
Janusz Zwoliński
Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa 
– hodowli lasu

Prof. dr hab. Andrzej Jaworski
Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Jan Banaś
Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa 
– urządzania lasu

Prof. dr hab. Ryszard Miś
Prof. dr hab. Stanisław Orzeł
Prof. dr hab. Bohdan Ważyński
Prof. dr hab. Edward Stępień

Waldemar Gil
Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie
leśnictwa – użytkowania lasu

Prof. dr hab. Janusz Sowa
Prof. dr hab. Henryk Różański
Prof. dr hab. Marian Suwała
Dr hab. Bolesław Porter, prof.AR

Wydział Ogrodniczy
Ewa Capecka
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie 
ogrodnictwa – warzywnictwa, zielarstwa 

Prof. dr hab. Jan Dyduch
Prof. dr hab. Zenon Węglarz
Prof. dr hab. Krystyna Elkner
Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek

Wydział Agroinżynierii
Józef Cież
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej 
– mechanizacji i automatyzacji w rolnictwie, BHP. Wypadków przy 
pracy, ergonomii

Prof. dr hab. Kazimierz Dreszer
Doc. dr hab. Leszek Solecki
Prof. dr hab. Piotr Zalewski
Prof. dr hab. Leszek Pacholski
Prof. dr hab. Tadeusz Sęk

Wydział Technologii Żywności
Joanna Barłowska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – technologii mleczarstwa 

Prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz
Prof. dr hab. Paweł Pisulewski
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
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B. Doktoraty

Imię i Nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katarzyna Stępnik
Wybrane czynniki agrotechniczne, a wielkość i jakość 
plonu pszenicy ozimej oraz niektóre właściwości fi-
zyczne i chemiczne gleby

Dr hab. Andrzej Lepiarczyk,
prof. AR

Kinga Szarek
Konkurencja zbóż jarych uprawianych w mieszankach 
i siewach czystych w zależności od gęstości siewu Dr hab. Kazimierz Klima, 

prof. AR

Elżbieta Golemiec
Dynamika metabolizmu cukrów w okresie indukcji 
androgenicznej w kulturach pylnikowych pszenżyta

Doc. dr hab. Maria Wędzony

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Joanna Ludwin
Efektywność szacowania strawności pasz objętościo-
wych metodą enzymatyczną z wykorzystaniem wo-
reczków filtracyjnych

Dr hab.Zygmunt Kowalski, 
prof. AR

Tomasz Jacek
Udział leptyny w czynności tarczycy kury (Gallus do-
mesticus)

Dr hab. Helena E. Paczowska-
-Eliasiewicz, prof. AR

Magdalena 
Jezowit-Jurek

Wskaźniki użytkowości mlecznej i reprodukcji krów a 
genetyczny polimorfizm białek mleka

Dr hab. Andrzej Feleńczak, 
prof. AR

Katarzyna Kania
Wpływ dodatków białkowych oraz preparatów kiszon-
karskich na jakość i skład chemiczny kiszonek z ku-
kurydzy

Dr hab. Jan Pyś

Agnieszka 
Grzegorzewska

Leptyna a oś podwzgórze-przysadka-gonady podczas 
rozwoju embrionalnego kury (Gallus domesticus)

Prof. dr hab. Janusz Rząsa

Bogusława Długosz
Poziom wybranych lipidów krwi ogierów z uwzględ-
nieniem rasy wieku i treningu

Prof. dr hab. Maria Kulisa

Barbara Fałowska
Zoobentos w poszczególnych kategoriach stawów 
przy chowie karpia metodą Dubisza

Prof. dr hab. Krzysztof Bieniarz

Jan Sionkowski
Wpływ metali ciężkich (Pb,Cd,Zn,Cu) na efektywność 
tarła samic karpia (Cyprinus carpio L.)

Prof. dr hab. Włodzimierz Popek

Agata Onderka
Analiza cytogenetyczna chromosomów B w komór-
kach somatycznych i rozrodczych jenota (Nycreutes 
procyonoides)

Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Wydział Leśny

Grzegorz Szewczyk
Model kategoryzacji warunków pracy dla wybranych 
technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach 
trzebieżowych

Prof. dr hab. Janusz Sowa

Marta Kempf

Ocena wybranych cech adaptacyjnych i morfologicz-
nych oraz analiza polimorfizmu izoenzymowego po-
pulacji cząstkowych jodły,świerka i buka objętych 
ochroną w Karpackim Banku Genów

Prof. dr hab. Janusz Sabor

Michał Ciach

Dynamika migracji pierwiosnka (Phylloscopus collybi-
ta (Vieillot 1817) i piecuszka Phylloscopus trochilus 
(Lihnaeus,1758) wzdłuż wschodnioeuropejskiego 
szlaku wędrówkowego

Dr hab. Grzegorz Jamrozy, 
prof AR

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Tomasz Tekielak
Ocena intensywności procesów erozji bocznej i den-
nej na wybranych ciekach górskich (potoki Kasinka 
i Smolnik, odcinek rzeki Łososiny

Prof. dr hab. Alicja Michalik

Łukasz Bąk
Ocena intensywności procesów erozji bocznej i den-
nej na wybranych ciekach górskich (potoku Słomka, 
odcinek rzeki Skawy i Czarnej Nidy) 

Prof. dr hab. Alicja Michalik

Janusz Kozak
Wpływ wybranych elementów meteorologicznych na 
stężenie pyłu zawieszonego w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. Janusz Miczyński
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Wydział Ogrodniczy
Bożena 
Szewczyk-Taranek

Sposoby rozmnażania przylaszczki pospolitej (Hepa-
tica nobilis schleb.)

Prof. dr hab. Zbigniew Pindel

Michał Combik
Wykorzystanie roślin podwojonych haploidów kapusty 
głowiastej białej do opracowania mapy genetycznej 
i lokalizacji wybranych cech ilościowych (QTL) 

Prof. dr hab. Barbara Michalik

Michał Uruszczak
Przeobrażenia przydomowych ogrodów wiejskich 
w wybranych miejscowościach Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej

Prof. dr hab. Anna Bach

Zbigniew Witek
Krzyżowanie oddalone Phaseolus vulgatis L.X Pha-
seolus coccineus L. i zastosowanie w hodowli

Prof. dr hab. Barbara Michalik

Krzysztof Tokarz
Fotosyntetyczna rola pędów jabłoni (Malus domesti-
ca) i ich udział w bilansie wiązania, CO²

Doc. dr hab. Jan Pilarski

Wydział Agroinżynierii

Krzysztof Mudryk
Wybrane właściwości fizyczne pędów i zrębków 
wierzby energetycznej

Prof. dr hab. Jarosław Frączek

Norbert Pedryc
Ocena stanu technicznego rozpylaczy w aspekcie 
diagnostyki pokładowej opryskiwacza polowego

Dr hab. Jerzy Langman

Anna Szeląg-Sikora
Uwarunkowania społeczno-demograficzne a efektyw-
ność mechanizacji prac w gospodarstwach
rolnych

Prof. dr hab. Józef Kowalski

Jerzy Małopolski
Prognozowanie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną odbiorców wiejskich przy wykorzystaniu mo-
deli rozmytych

Prof. dr hab. 
Małgorzata Trojanowska

Aldona Wota
Zastosowanie kompleksowych metod badawczych do 
optymalnego wyboru lokalizacji składowisk komunal-
nych

Dr hab. inż. Andrzej Woźniak,
prof. AR

Wydział Technologii Żywności

Szymon Polaszczyk
Wpływ wybranych procesów technologicznych na 
skład chemiczny i oddziaływanie prozdrowotne su-
chych nasion bobu (Vicia fabia var.major)

Prof. dr hab. Paweł Pisulewski

Agnieszka Zawiślak
Właściwości przeciwutleniające niskoprzetworzonych 
płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa) i ich 
zmiany podczas przechowywania

Prof. dr hab. Mirosław Fik

Krystyna Skrzypek

Z PRAC SENATU

POSIEDZENIE SENATU AR
25 stycznia 2008 r.

Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych: 
prof. Stanisława Skoczenia – emerytowanego pra-
cownika Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i Wy-
działu Leśnego, Józefa Grucy – pracownika Sekcji 
Obsługi Technicznej i Urszuli Drewniak – byłego 
pracownika obsługi.

Rektor wręczył list gratulacyjny Markowi Siko-
rze, który otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie: 
■ dr hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego na sta-

nowisko profesora nadzwyczajnego AR w Ka-
tedrze Planowania, Organizacji i Ochrony Te-
renów Rolniczych,

■ prof. dr hab. Jerzego Gruszczyńskiego na sta-
nowisko profesora zwyczajnego w Katedrze 
Technicznej Infrastruktury Wsi,

■ prof. dr hab. Alicji Michalik na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii 
Wodnej.
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Senat dokonał wyboru Uczelnianej Komisji Wy-

borczej na kadencję 2008-2012.
Senat podjął uchwałę w sprawie wykładni § 2 

pkt. 2 „Ordynacji wyborczej” stanowiącej załącznik 
nr 2 do Statutu.

Senat zatwierdził:
■ wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska 

i Geodezji w sprawie przekształcenia Zakładu 
Zastosowań Matematyki w Katedrę Zastoso-
wań Matematyki.

■ nowelizację uchwały Senatu nr 70/2002 – usta-
lającej zasady zatrudniania nauczycieli akade-

mickich w AR na stanowiskach naukowo-dy-
daktycznych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie an-
kiety dotyczącej okresowej oceny nauczycieli aka-
demickich w AR.

Senat zatwierdził koszty wydzielone na 2008 r.

Senat wyraził zgodę na ustanowienie służeb-
ności na rzecz MPEC dla działki nr 60/6 obr. 23 
Śródmieście.

POSIEDZENIE SENATU AR
22 lutego 2008 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim okresie 
zmarli: prof. Jerzy Fabijanowski – emerytowany 
pracownik Wydziału Leśnego, dr inż. Dorota Gogol 
– pracownik Wydziału Technologii Żywności oraz 
doc. dr Gotfryd Stanisław Kozera – emerytowany 
pracownik Wydziału Ogrodniczego. Senat uczcił 
ich pamięć chwilą ciszy.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie: 
■ dr hab. Waldemara Krupińskiego na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze 
Geodezji,

■ prof. dr hab. Józefa Kowalskiego na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w Katedrze Inży-
nierii Rolniczej i Informatyki,

■ dr hab. Wincentego Kołodzieja na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze So-
cjologii i Rozwoju Wsi.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przy-
znanie prof. dr hab. Andrzejowi Libikowi nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o nada-
nie odznaczeń państwowych i resortowych.

Senat zatwierdził:
■ terminarz wyborów oraz podział miejsc manda-

towych w organach kolegialnych,
■ Strategię Akademii Rolniczej do 2015 roku,
■ prowizorium budżetowe Uczelni na rok 2008.

Senat wyraził zgodę na zmianę dotychczaso-
wej nazwy inwestycji „Vivarium” na Centrum Edu-
kacyjno-Badawcze Hodowli Zwierząt i Prewencji 
Weterynaryjnej oraz na rozpoczęcie działań przy-
gotowawczych do realizacji inwestycji.

 Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie 
przerw w funkcjonowaniu Uczelni w 2008 r.

POSIEDZENIE SENATU AR
20 marca 2008 r.

Rektor poinformował o śmierci dr Marii Kropp 
– emerytowanej pracownicy Wydziału Ogrodnicze-
go. Senat uczcił jej pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny Bogusławowi 
Cieślikowskiemu, który otrzymał tytuł naukowy pro-
fesora nauk rolniczych.

Senat zatwierdził wniosek Rady Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt w sprawie nadania tytułu 
doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Kra-
kowie Peterowi Oeltgenowi.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie: 
■ prof. dr hab. Janusz Kościelniaka na stanowi-

sko profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjolo-
gii Roślin,

■ dr hab. Jacka Kiecia na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego AR w Katedrze Ogólnej Upra-
wy Roli i Roślin,

■ dr hab. Stanisława Harasimowicza na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego AR 
w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Tere-
nów Wiejskich,

■ dr hab. Tadeusza Kobyłko na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego AR w Katedrze Botaniki.

Senat pozytywnie zaopiniował projekt her-
bu, chorągwi i pieczęci Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował zniesienie spe-
cjalności ochrona środowiska rolniczego na kierun-
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ku Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczo-Ekono-
micznego.

Senat zatwierdził szczegółowy podział miejsc 
mandatowych w Radach Wydziałów.

POSIEDZENIE SENATU UR
11 kwietnia 2008 r.

 Rektor przedstawił kalendarium procesu zwią-
zanego ze zmianą statusu na Uniwersytet Rolniczy 
im Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Prof. Rudolf Michałek omówił warunki zmiany 
statusu Akademii Rolniczej w Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej 
– prof. Bogusław Nowosad przedstawił system 
identyfikacji wizualnej Uczelni.

Kanclerz – mgr inż. K. Ziółkowski zapoznał słu-
chaczy z harmonogramem realizacji zadań zwią-

zanych ze zmianą nazwy Uczelni na Uniwersytet 
Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Prorektor ds. organizacji uczelni i współpracy 
z gospodarką – prof. Zenon Pijanowski przedstawił 
etapy zmian organizacyjnych w Uczelni. 

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – 
prof. W. Sady poinformował o zmianach w dydak-
tyce spowodowanych zmianą statusu Uczelni.

Prorektor ds. nauki i współpracy międzyna-
rodowej – prof. Krystyna Koziec przedstawiła in-
formację o uroczystych obchodach związanych 
z 55-leciem Uczelni i zmianą statusu Uczelni.

POSIEDZENIE SENATU UR
25 kwietnia 2008 r.

  Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłego dr. inż. 
Andrzeja Cedrowskiego, emerytowanego pracow-
nika WHiBZ.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 
– prof. Florian Gambuś poinformował, że obecnie 
urzędujący Rektor oraz Prorektorzy zostali wybrani 
ponownie na kadencję 2008–2012. Pogratulował 
władzom i życzył powodzenia w 4-letniej kadencji.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie: 
■ prof. dr hab. Teofila Łabzy na stanowisko pro-

fesora zwyczajnego w Katedrze Ogólnej Upra-
wy Roli i Roślin,

■ prof. dr hab. Floriana Gambusia na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii 
Rolnej,

■ dr hab. Jerzego Sosnowskiego na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze 
Użytkowania Lasu i Drewna,

■ prof. dr hab. Czesława Rycąbla na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze 
Technicznej Infrastruktury Wsi.

Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie 
zatrudnienia: 
■ dr hab. Andrzeja Kotali, prof. UR na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze So-
cjologii i Rozwoju Wsi,

■ dr hab. Wiesława Musiała, prof. UR na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze 
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.
Senat zatwierdził: 

■ limity przyjęć na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2008/
2009,

■ utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydak-
tycznego z siedzibą w Jędrzejowie w celu pro-
wadzenia od roku akademickiego 2008/2009 
zajęć dydaktycznych przez Wydział Rolniczo-
-Ekonomiczny na kierunku Rolnictwo – specjal-
ność agroekonomia,

■ sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-fi-
nansowego za 2007 r.

■ plan rzeczowo-finansowego na 2008 r.

POSIEDZENIE SENATU UR
30 maja 2008 r.

  Rektor pogratulował prof. Kazimierzowi Ko-
siniakowi-Kamyszowi, który został odznaczony 
przez Premier Ukrainy Julię Tymoszenko Orderem 
za Zasługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie.

Rektor wręczył list gratulacyjny Sławomirowi 
Kurpasce, który otrzymał tytuł naukowy profesora 
nauk rolniczych. Wręczył również listy gratulacyjne 
prof. Florianowi Gambusiowi, prof. Januszowi Ko-
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KRONIKA

WIZYTA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MARKA SAWICKIEGO
W AKADEMII ROLNICZEJ

13 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marek Sawicki wraz z posłami Wiesławem Wodą 
i Bronisławem Dutką byli gośćmi JM Rektora prof. 
Janusza Żmiji. 

W trakcie spotkania podjęto tematy dotyczące 
problemów rozwoju polskiego rolnictwa, współpra-
cy uczelni z sektorem gospodarczym oraz szkol-
nictwa wyższego. W obecnych czasach coraz 
większą uwagę przywiązuje się do jakości żyw-
ności oraz spełniania istniejących, specyficznych 
norm produkcyjnych i sanitarnych obowiązujących 
w UE. Dużo mówi się o ekologii i ochronie śro-
dowiska. Aby skutecznie rozwiązywać problemy 

polskiej gospodarki żywnościowej, wsi i ochrony 
środowiska istnieje potrzeba interdyscyplinarne-
go kształcenia specjalistów z zakresu nauk rolni-
czych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicz-
nych. Taką wiedzę zapewnia nauka w uczelniach 
rolniczych. Zmienia się otoczenie, następuje glo-
balizacja, potrzeba tworzenia nowych kierunków 
studiów wydaje się rzeczą oczywistą. Akademia 
Rolnicza – obecnie Uniwesrytet Rolniczy – od roku 
akademickiego 2008/2009 będzie oferował naukę 
na 16 kierunkach i 35 specjalnościach (dotychczas 
było to 14 kierunków i 28 specjalności).

ścielniakowi oraz prof. Teofilowi Łabzie, mianowa-
nym przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie na stanowisko profesora zwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie: 
■ prof. dr hab. Wacława Biedy na stanowisko 

profesora zwyczajnego w Katedrze Budownic-
twa Wiejskiego,

■ dr hab. Danuty Sochackiej na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geo-
dezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich,

■ dr hab. Andrzeja Woźniaka na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Tech-
nicznej Infrastruktury Wsi,

■ dr hab. Elżbiety Sikory na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego UR w Katedrze Żywienia 
Człowieka,

■ dr hab. Andrzeja Tomka na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego UR w  Zakładzie Zoolo-
gii Leśnej i Łowiectwa,

■ prof. dr hab. Bohdana Achrem-Achremowicza 
na stanowisko profesora zwyczajnego w Kate-
drze Technologii Węglowodanów,

■ prof. dr hab. Waldemara Kmiecika na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w Katedrze Surow-
ców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego,

■ prof. dr hab. Krzysztofa Koreleskiego na sta-
nowisko profesora zwyczajnego w Katedrze 
Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów 
Rolniczych,

■ prof. dr hab. Janusza Kolowcy na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze In-
żynierii Mechanicznej i Agrofizyki.

Senat podjął uchwały w sprawie utworzenia: 
■ specjalności prewencja weterynaryjna i ochro-

na zdrowia zwierząt w ramach kierunku Zoo-
technika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwie-
rząt,

■ kierunku Architektura krajobrazu.

Senat zatwierdził warunki i tryb rekrutacji na 
studia w roku akademickim 2009/2010 na Uniwer-
sytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

Senat podjął uchwały w sprawie:
■ realizacji kształcenia zamawianego w ramach 

kierunku inżynieria środowiska,
■ realizacji kształcenia zamawianego w ramach 

specjalności biotechnologia.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie Mię-
dzyuczelnianego Centrum Inżynierii Środowiska 
i Geodezji.

Senat podjął uchwałę w sprawie sytuacji finan-
sowej szkół wyższych.

Senat zmienił uchwałę nr 10/2008 dot. usta-
nowienia służebności na rzecz MPC dla działki 
nr 60/6 obr. 23 Śródmieście.
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SPOTKANIE UNIWERSYTETU DLA MŁODZIEŻY

29 lutego br. w Centrum Kongresowym AR 
odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Uniwer-
sytetu dla Młodzieży, na które zaproszeni zostali 
uczniowie oraz nauczyciele szkół średnich z wo-
jewództw: Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Ślą-
skiego i Podkarpackiego. Spotkanie poprzedziły 
przygotowania, nad których przebiegiem czuwała 
rada powołana przez prorektora ds. dydaktycznych 
i studenckich prof. Włodzimierza Sadego. 

Pracom rady, skupiającej przedstawicieli 
wszystkich wydziałów AR przewodniczy inicjator 
i koordynator projektu Uniwersytet dla Młodzieży 
– prof. Kazimierz Wiech. Obsługę administracyj-
no – organizacyjną projektu zapewniło Centrum 
Kształcenia Ustawicznego. Sam projekt nie jest 
w uczelni nowy. Od ponad 10 lat realizowany był 
w strukturach Wydziału Ogrodniczego, jednak 
dopiero teraz ma szansę zaistnieć jako wspólna, 
ogólnouczelniana inicjatywa. 

Zainteresowanie imprezą przerosło najśmielsze 
oczekiwania, a uczniowie i nauczyciele, których na 
spotkanie przybyło ok. 400 mieli, okazję wysłuchać 
interesujących wykładów wygłoszonych przez pra-
cowników uczelni, reprezentujących poszczególne 
jej wydziały. Tematyka wykładów była bardzo sze-
roka, a przedstawiona została w sposób niezwykle 
atrakcyjny przez doświadczonych wykładowców: 
prof. Wiesława Barabasza (Ochrona biosfery i bio-
różnorodności), dr Ryszarda Tuza (By zwierzę-
tom żyło się lepiej), prof. Janusza Miczyńskiego 
(Powietrze – człowiek – środowisko), prof. dr hab. 

Stanisława Brożka (Gleba, las, krajobraz), dr hab. 
Piotra Murasa (Ogród malowany różanecznikami), 
dr Marcina Tomasika (Kierunki badań w inżynie-
rii rolniczej), prof. Władysława Migdała (Spoży-
cie mięsa za i przeciw) oraz dr hab. Dorotę Ziębę 
(Nowe kierunki w klonowaniu ssaków). 

W przerwie pomiędzy wykładami zaprezentowa-
no film przedstawiający uczelnię, a młodzież mogła 
zapoznać się z materiałami informacyjnymi przygo-
towanymi na stoisku Działu Nauczania. Po zakoń-
czeniu spotkania, jego uczestnicy zostali zaprosze-
ni przez organizatorów, w imieniu rektora Akademii 
Rolniczej, na poczęstunek w stołówce AR. 

Głównym celem działania Uniwersytetu dla 
Młodzieży jest zapoznanie uczniów z najnowszymi 
osiągnięciami w dziedzinie szeroko pojętych nauk 
przyrodniczych oraz rolniczych, a także przedsta-
wienie naszej uczelni jako przyjaznej, oferującej 
interesujące kierunki nauczania oraz bogatą ofer-
tę zajęć dodatkowych. Mamy nadzieję, że dalsze 
działanie Uniwersytetu przyczyni się do wzrostu 
zainteresowania absolwentów szkół średnich stu-
diowaniem w naszych murach. Liczba chętnych do 
uczestnictwa w spotkaniu (ponad 2000 osób!) bu-
dzi optymizm. 

W imieniu organizatorów pragniemy w tym 
miejscu serdecznie podziękować wszystkim, bez 
których organizacja spotkania nie byłaby możliwa: 
Władzom rektorskim za okazane wsparcie, prele-
gentom za nieodpłatne przeprowadzenie niezwy-
kle interesujących zajęć oraz członkom rady Uni-

Rektor prof. Janusz Żmija z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Markiem Sawickim oraz posłami Wiesławem Wodą i Bronisławem Dutką

Jak zaznaczano podczas spo-
tkania, duży nacisk powinien być 
położony na współpracę uczelni 
z gospodarką, a w szczególności 
kooperację z instytucjami branżo-
wymi. Wspólnie podejmowane dzia-
łania przyczynią się do rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Po spotkaniu JM Rektor w ofi-
cjalnym piśmie do ministra Marka 
Sawickiego wyraził prośbę o inter-
wencję w sprawie utrzymania nauk 
rolniczych jako nauk równorzędnych 
technicznym i przyrodniczym.

mgr inż. Izabella Jachimczyk
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wersytetu dla Młodzieży, a także przedstawicielom 
Samorządu Studentów za pomoc w organizacji 
projektu.

Spotkanie, które odbyło się 29 lutego traktować 
należy jako początek działalności Uniwersytetu dla 
Młodzieży na forum uczelni. Już teraz planowane 
są dalsze inicjatywy – zarówno w formie jednora-
zowych spotkań jak i regularnych zjazdów. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

pracowników, doktorantów oraz studentów AR do 
włączenia się w prace Uniwersytetu. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt z koordynatorem 
projektu prof. Kazimierzem Wiechem lub mgr inż.
Krzysztofem Klęczarem (Centrum Kształcenia 
Ustawicznego AR).

prof. dr hab. Kazimierz Wiech
mgr inż. Krzysztof Klęczar

COROCZNA KWESTA NA HOSPICJUM

Wzorem lat ubiegłych w dniach 9–14 maja 
2008 r. odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Ho-
spicjum św. Łazarza. 

W Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie zebrano kwotę – 3942,83 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracowni-
kom i Studentom, którzy brali udział w kwestowaniu 
oraz wspomogli finansowo akcję „Pola Nadziei”.

mgr Monika Zębala

FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE

Uniwersytet Rolniczy, dawniej Akademia Rol-
nicza uczestniczy w krakowskich festiwalach na-
uki od samego początku jego istnienia. Prezen-
towany przez nas program zawsze cieszył się 
dużym zainteresowaniem zwiedzających i podob-
nie było w tym roku. Festiwal odbywał się w dniach 
15–17 maja 2008 r. pod hasłem „Technika, środo-
wisko, zdrowie”.

16 maja (piątek) młodzież szkół średnich 
i wszyscy zainteresowani wysłuchali ciekawych 
wykładów, które odbywały się w budynkach naszej 
uczelni. Było ich łącznie dziesięć. Różnorodna te-
matyka, dotyczyła m.in. „przypadkowych” odkryć 
z dziedziny chemii, fizyki, medycyny, które dopro-
wadziły do powstania bardzo pomocnych w na-
szym codziennym życiu substancji, zjawisk i ma-
teriałów. Dla miłośników zwierząt przewidziano 
cykl wykładów poświęconych fizjologii, behawio-
ryzmowi i środowisku, w którym żyją czworonogi. 
Na Wydziale Technologii Żywności można było do-
wiedzieć się wielu interesujących rzeczy o naszych 
nawykach żywieniowych. Dyskutowano jak prawi-
dłowo odżywiać się, czy zdrowe jest spożywanie 
mięsa i jaki wpływ na nasze zdrowie mają meta-
le ciężkie. W trakcie wykładów dla zwiedzających 
udostępniono wydziałowe laboratoria.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR 15 i 17 
maja przygotował w Stacji Doświadczalnej w Rzą-
sce piknik pod hasłem „Spotkanie ze zwierzętami”. 
Uczestników pikniku czekało wiele atrakcji, m.in. 
zwiedzanie mini zoo, ekspozycja pojazdów kon-
nych, przejażdżki konne i inne atrakcje.

W dniach 15–17 maja tłumy krakowian i tury-
stów odwiedziły namioty Uniwersytetu Rolniczego 
na Rynku Głównym. Każdy znalazł tam dla siebie 
coś interesującego. Dzieci oglądały ekspozycje le-
śnych i domowych zwierząt, obserwowały jak z ja-
jek wykluwają się pisklęta. Ci o nieco innych za-
interesowaniach mogli zaprojektować swój ogród 
i uczestniczyć w licznych konkursach z nagrodami. 
Trochę starsi krakowianie przekonali się, że me-
todą „kuchenną” można wyizolować DNA i dowie-
dzieli jakie jest prozdrowotne znaczenie warzyw 
i ziół oraz jak z oleju rzepakowego otrzymać biopa-
liwo. Wszyscy mogli popróbować nowych, prozdro-
wotnych produktów spożywczych wytworzonych 
w laboratoriach uczelni i zaprzyjaźnionych firm. 

Czas uprzyjemniały zespoły występujące na 
estradzie przed Ratuszem. 15 maja wystąpił Stu-
dencki Zespół Góralski UR „Skalni” a 16 maja ze-
społy Karrrma (po raz pierwszy na festiwalu) i tra-
dycyjnie już zespół „Hagard” oraz Cheerleaderki. 
W tym samym dniu w Klubie Akademickim ARKA 
odbył się wspólny występ dwóch chórów – Uniwer-
sytetu Rolniczego i Męskiego Chóru Środowiska 
Akademickiego. 

W organizację i przygotowanie programu Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie na tegoroczną 
edycję Festiwalu Nauki zaangażowanych było po-
nad 200 pracowników, doktorantów i studentów. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Przybyło-Micek
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