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Jubileusz 80-lecia urodzin
i 55-lecia aktywności zawodowej
prof. dr hab. Tadeusza Curyły
i prof. dr hab. Kazimierza Mazura
Jubileusz miał miejsce w ramach konferencji
„Długotrwałe doświadczenia nawozowe na użytkach zielonych”
Kraków, 15 kwietnia 2011 r.
Na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu

chemii i Żywienia Roślin Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze prof. ing.
Otto Ložek, CSc, Nestor chemików rolnych
w Polsce – prof. dr hab. Teofil Mazur, dr
h.c. multi, władze rektorskie Uczelni i dziekańskie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
kierownicy katedr chemii rolnej, chemii środowiska i pokrewnych ze wszystkich uczelni
z korzeniami rolniczymi w Polsce, dyrektor
Instytutu i kierownicy większości Katedr

Rolniczego, dziekana Wydziału RolniczoEkonomicznego i kierownika Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej w seminarium
i Jubileuszu uczestniczyli: rektor Uniwersytetu Mendla i kierownik Katedry Agrochemii, Gleboznawstwa, Mikrobiologii i Żywienia Roślin w Brnie prof. ing. Jaroslav Hlušek, CSc wraz z prof. ing. Rostislavem
Richterem, CSc, kierownik Katedry Agro-

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego – prof. Teofil Łabza
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WR-E a także szerokie grono rodzin, przyjaciół i znajomych zaproszonych przez obu Jubilatów. W spotkaniu wzięło udział ponad
90 osób z kraju i zagranicy.
Imprezą towarzyszącą była wystawa przygotowana z okazji 100-letniej rocznicy oddania
do użytku najstarszego budynku Uczelni,
w którym mieszczą się biura Władz Rektorskich Uniwersytetu Rolniczego i dziekańskich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
Prezentowała ona historię „Starego Gmachu”
i sylwetkę profesora Emila Godlewskiego,
który zorganizował budowę Collegium
Agronomicum i był pierwszym gospodarzem
tego obiektu. W 1931 r., po śmierci profesora, senat UJ nadał gmachowi imię Collegium Godlewskiego.
Spotkanie Jubileuszowe otworzył prof. Florian Gambuś kierownik Katedry Chemii
Rolnej i Środowiskowej, w której Jubilaci
przebyli całe swoje zawodowe życie. Stwierdził, że nie sposób było by wyliczyć i docenić
wszystkie Ich dotychczasowe dokonania. Dlatego też wszyscy zgromadzeni otrzymali
książkę Jubileuszową, która jest próbą zestawienia bogatego dorobku naukowego oraz
przypomnienia aktywności działań Jubilatów
na rzecz Katedry, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, a także Wyższej Szkoły Rolniczej,

z życia Uczelni

Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz
krakowskiego ośrodka naukowego i nauki
polskiej. Witając przybyłych, prof. F. Gambuś nakreślił pokrótce 120-letnią historię
Katedry. Z kolei prof. Czesława Jasiewicz
przedstawiła sylwetkę naukową profesora
Tadeusza Curyły, a dr hab. Krzysztof Gondek osiągnięcia i postać profesora Kazimierza Mazura. W wystąpieniach tych znalazły
się również nieznane szerzej wątki z życia prywatnego Jubilatów.
W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie i Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
gratulacje Jubilatom składali JM Rektor prof.
Janusz Żmija i dziekan Wydziału prof. Teofil
Łabza. Dziękowali oni Jubilatom za ich długoletnią pracę w Uczelni i na Wydziale, podkreślając wagę osiągnięć naukowych oraz zaangażowanie i wielką aktywność w zakresie
dydaktyczno-wychowawczym, wyrażającą się
nie tylko prowadzeniem wykładów i seminariów, ale także wieloletnim sterowaniem tym
procesem na Wydziale. Szczególnie podkreślali dużą aktywność organizacyjną Jubilatów,
którzy poprzez pełnienie licznych funkcji
wnieśli duży wkład w rozwój Uczelni i Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Przekazali
najlepsze życzenia na przyszłość oraz okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki.
Następnie prof. F. Gambuś przedstawił cały
Zespół Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej. W imieniu Zespołu i swoim złożył
Jubilatom podziękowania za dobre rozmowy,
rady i wskazówki na co dzień, za to, że byli
i są dobrymi nauczycielami i mentorami Zespołu Katedry oraz życzenia dobrego zdrowia, dalszych jubileuszy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć.
Z kolei JM Rektor Uniwersytetu Mendla
w Brnie prof. Jaroslav Hlušek przypomniał
wieloletnią współpracę naukową z Jubilatami, złożył im gratulacje i życzenia i wręczył
profesorowi K. Mazurowi pamiątkowy medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Mendla”.
Następnie prof. Otto Ložek, składając Jubi-

Otwarcia spotkania jubileuszowego dokonał prof. Florian Gambuś
latom gratulacje i życzenia, przywołał ścisłą
współpracę pomiędzy Katedrą Chemii Rolnej i Środowiskowej w Krakowie i Katedrą
Agrochemii i Żywienia Roślin w Nitrze,
która zaowocowała licznymi wspólnymi publikacjami naukowymi.
Na zakończenie pierwszej części spotkania
Jubileuszowego najlepsze życzenia i okolicznościowe podarunki Jubilatom przekazali
kierownicy jednostek Wydziału RolniczoEkonomicznego oraz indywidualnie prof.
Karol Kukuła i prof. Zenon Muszyński
z małżonką Marią. Ciąg dalszy gratulacji, życzeń i wspominania kontaktów i współpracy
z Jubilatami miał miejsce w czasie wieczornego spotkania w Dworku w Mydlnikach.
Po przerwie, w ramach seminarium naukowego Długotrwałe doświadczenia nawozowe
na użytkach zielonych wygłoszono 6 zamówionych referatów. Seminarium oraz dyskusję prowadzili prof. Czesława Jasiewicz
i prof. Teofil Mazur.
Jubilaci mówili o założonych i prowadzonych
przez nich wieloletnich doświadczeniach nawozowych na łąkach. Przedstawili cel badań,
założenia i hipotezy wstępne doświadczeń
oraz sformułowali najważniejsze wnioski z badań. Prof. Tadeusz Curyło przedstawił referat Geneza i historia statycznych doświadczeń

Rektor Uniwersytetu Mendla w Brnie –
prof. Jaroslav Hlušek
nawozowych na Bielanach i w Chełmie a prof.
K. Mazur Geneza i historia statycznego
doświadczenia łąkowego w Czarnym Potoku.
Prof. Michał Kopeć wygłosił referat Znaczenie naukowe badań prowadzonych w oparciu
o statyczne doświadczenie nawozowe w Czarnym Potoku, w którym przedstawił przebieg
i najważniejsze osiągnięcia naukowe doświadczenia założonego przez prof. Kazimierza Mazura w 1968 r. na łące górskiej
w Czarnym Potoku.
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JM Rektor prof. Janusz Żmija wręcza listy gratulacyjne Jubilatom
Prof. Mirosław Kasperczyk scharakteryzował Produkcyjność górskich użytków zielonych
w doświadczeniach prowadzonych w Czarnym
Potoku w referacie opracowanym na podstawie wyników 25 doświadczeń łąkowych prowadzonych od 1971 r. w Katedrze Łąkarstwa
UR w Krakowie.
Badania i obserwacje prowadzone w latach
1972-2002 w Stacji Badawczej w Jaworkach,
w Małych Pieninach, omówił w referacie
Efekty wieloletniego mineralno-organicznego
nawożenia pastwisk górskich użytkowanych
owcami prof. St. Twardy z Małopolskiego
Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
Prof. St. Kalembasa z Katedry Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej UP-H w Siedlcach,
w referacie Długotrwałe doświadczenia nawozowe na użytkach zielonych w Europie dokonał przeglądu najstarszych doświadczeń łąkowych w Europie prowadzonych od 1856 r.
w Rothamsted (Anglia), od 1897 r. w Nothhumberland (Anglia), od 1941 r. w Rentgen
(Niemcy), od 1958 r. w Wageningen (Holandia), od 1961 r. w Gumpenstein (Austria)
i od 1964 r. w Senożatach (Czechy).
W dyskusji przeprowadzonej na zakończenie
seminarium prof. Teofil Mazur podkreślił

aktualność i duże znaczenie omawianych na
seminarium problemów. Stwierdził, że informacji o długotrwałych doświadczeniach
nawozowych prowadzonych na gruntach
ornych, w przeciwieństwie do tego rodzaju
doświadczeń prowadzonych na łąkach i pastwiskach, jest dużo. Podobnie, publikacje
naukowe prezentujące wyniki badań prowadzonych w formie statycznych doświadczeń
łąkowych są nieliczne i zwykle fragmentaryczne. Przeprowadzone seminarium doskonale wypełniło tę lukę.
Życiorys prof. dr hab. Tadeusza Curyły

Tadeusz Curyło urodził się 14 października
1930 r. w Perle k. Brzeska, ówczesne woj.
krakowskie. Żona Łucja z domu Kozioł, inż.
rolnictwa; córka Monika – mgr bibliotekoznawstwa UJ, syn Dariusz – mgr inż. budownictwa, Politechnika Krakowska, wnuki:
Jędrzej, Jan, Juliusz, Zofia, Stanisław.
Studia odbył na Wydziale Rolniczym UJ
i WSR w Krakowie, uzyskując w 1955 r.
stopień inżyniera rolnika, a w 1956 r. tytuł
magistra nauk agrotechnicznych na podstawie pracy Wpływ węgla brunatnego na uruchamianie fosforu z mączek fosforytowych,
wykonanej pod kierunkiem prof. Haliny
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Jurkowskiej. Stopień naukowy doktora nauk
rolniczych nadała mu w 1968 r. Rada Wydziału Rolniczego WSR w Krakowie, na
podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Lityńskiego Wpływ
nawożenia magnezem na wysokość i jakość
plonu tytoniu. Habilitował się w 1982 r. w zakresie chemii rolnej na Wydziale Rolniczym
AR w Krakowie na podstawie rozprawy
Wpływ niektórych właściwości gleby i poziomu
nawożenia NPK na pobieranie kobaltu przez
rośliny. W 1991 r. uzyskał tytuł profesora
nauk rolniczych.
W okresie pracy zawodowej odbył wiele staży
naukowych: w Martin-Luther-Universität,
Institut für Physiologie und Ernährung der
Kulturpflanzen, Halle (1973), w HumboldtUniversität, Institut für Bodenkunde und
Pflanzen Ernährung, Berlin (1977), University of Agriculture, Kesthelly, Węgry (1983)
i w Vysokiej Škole Zemledelskiej, Praga
(1989).
Aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych Wydziału. Przez dwie kadencje był
prodziekanem Wydziału Rolniczego AR
w Krakowie (1987-1990 i 1990-1993), a w latach 1979-1987 kierownikiem naukowym
Punktu Konsultacyjnego Wydziału Rolniczego w Łańcucie. W latach 1994-95 pełnił
funkcję opiekuna naukowego Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin.
Pracował w wielu komisjach wydziałowych,
rektorskich i senackich. Wchodził w skład
Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Jubileuszowych Uczelni: Księga Jubileuszowa
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie 1953-2003 oraz Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły
Rolniczej – Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2003.
Jego zainteresowania badawcze dotyczyły początkowo problematyki typowo agrochemicznej. W późniejszym okresie poszerzone
zostały o zagadnienia związane z ochroną
środowiska. W działalności naukowej prof.
T. Curyły można wyróżnić następujące
główne kierunki badań:

z życia Uczelni

1. wapnowanie jako istotny czynnik kształtujący plonowanie i skład chemiczny roślin oraz właściwości gleby,
2. wpływ nawożenia mineralnego na plon
i jakość tytoniu,
3. wpływ intensywnego wieloletniego nawożenia mineralnego na plonowanie
i skład chemiczny roślinności oraz właściwości gleb łąkowych,
4. rola mikroelementów w kształtowaniu
wielkości i jakości plonu płodów rolnych,
5. pionierskie badania nad zawartością
i bioprzyswajalnością oraz znaczeniem
kobaltu w plonowaniu,
6. badania nad zanieczyszczeniem środowiska metalami ciężkimi oraz poznaniem
czynników ograniczających ich dostępność dla roślin,
7. zagrożenie środowiska przez odpady
i możliwość ich przyrodniczej i rolniczej
utylizacji.
Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 120 opracowań, w tym 79 oryginalnych
prac naukowo-badawczych oraz 4 podręczniki i skrypty.
W czasie 45-letniej pracy naukowo-dydaktycznej (a także po przejściu na emeryturę) wykształcił wielu specjalistów dla potrzeb rolnictwa i nauki. Wypromował jednego doktora (dr
inż. Barbara Filipek-Mazur, obecnie profesor). Był recenzentem kilku prac doktorskich
oraz habilitacyjnych. Recenzował wnioski o tytuł naukowy, był także superrecenzentem
wniosku o zatwierdzenie przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych uchwały o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Pod jego kierownictwem zostało wykonane około 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.
Brał udział w pracach Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Studiów dla Pracujących Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (1987-92) oraz Zespołu ds. Unowocześnienia Treści Kształcenia Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych (1991-1993). Następnie
został powołany w skład Grupy Roboczej Ze-

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Curyło
społu VI Komisji Ekspertów Ministerstwa
Edukacji Narodowej dla opracowania minimum programowego kierunku magisterskich
studiów Rolnictwo (1992-1994). Poza tym
uczestniczył w pracach Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność (1995-1998) jako członek Rady KSN oraz Zespołu ds. Założeń
Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 1960) i sekretarzem Komisji
Żyzności Gleby i Odżywiania Roślin (19751991) oraz wiceprezesem Oddziału Krakowskiego (1996-1999), członkiem Polskiego
Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (19851990), Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Ekologicznej (1994-2001), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa NOT, Krakowskiego Oddziału Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN (od 1986 – nadal).
Od początku zatrudnienia w Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów.
Opracował programy i prowadził wykłady
z przedmiotów: „Ochrona środowiska”, „Nawozy niekonwencjonalne i odpady”, „Gospodarowanie odpadami”, „Ekologiczne aspekty
chemizacji rolnictwa”, „Rolnicze zagospodarowanie odpadów” na kilku specjalizacjach
i specjalnościach Wydziału Rolniczego,

a przedmiot „Ochrona środowiska” także na
międzywydziałowym kierunku Biotechnologia. Po uzyskaniu tytułu profesora prowadził
także seminarium dyplomowe i konwersatorium magisterskie.
Prof. T. Curyło został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP,
Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, odznaką Za Zasługi dla Ziemi
Krośnieńskiej. Wyróżniony dwukrotnie nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe oraz nagrodą za działalność dydaktyczną, a także
nagrodą Wydziału Nauk Rolniczych PAN.
Wyróżniony był również Odznaką Jubileuszową 80-lecia Wydziału Rolniczego-Ekonomicznego UJ-AR w Krakowie („za szczególne zasługi w rozwoju Wydziału Rolniczego”), jak również 20-krotnie nagrodami
Rektora Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej w Krakowie za osiągnięcia naukowo-badawcze.
Jego zainteresowania pozanaukowe to turystyka. Zwiedził Włochy i został przyjęty, wraz
z grupą profesorów i innych pracowników
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Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Mazur
Uczelni, przez Papieża Jana Pawła II. Poznał
także: Grecję, Hiszpanię, Niemcy, Węgry, Litwę, Czechy, Słowację, Egipt i Ziemię Świętą.
Dużo radości czerpie z pracy na działce
ogrodniczej, sportu (jeszcze obecnie gra
w siatkówkę z młodszymi kolegami), śpiewu
(szczególnie kolęd i piosenek biesiadnych –
od organizatorów Sympozjum Mikroelementowego we Wrocławiu otrzymał śpiewnik
z piosenkami z dedykacją „Pierwszemu dyrygentowi chóru chemików rolnych”), czytania
i recytacji poezji patriotycznej okresu romantyzmu i z gry w brydża.

Prof. Kazimierz Mazur studia ukończył
w 1956 r., uzyskując tytuł zawodowy inżyniera rolnictwa (I stopień) i magistra nauk
agrotechnicznych na podstawie pracy dyplomowej Wpływ pyłów kominowych z cementowni jako nawozu potasowego na rośliny łąkowe. Stopień doktora nauk rolniczych
nadała mu Rada Wydziału Rolniczego WSR
w Krakowie (1964) na podstawie pracy Krajowa mączka fosforytowa „Annofos” w płodozmianie norfolskim, opublikowanej w Acta
Agr. Silv., ser. Agr. 5, 1965. Promotorem był
prof. Tadeusz Lityński. Habilitował się
w zakresie chemii rolnej na Wydziale Rolniczym WSR w Krakowie (1972) na podstawie
dorobku naukowego i rozprawy Badania nad
efektywnością działania nawozów fosforowych
stosowanych w dawkach zapasowych na łąkach
i przy uprawie lucerny. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r.,
a profesora zwyczajnego w 1990 r.
Po przejściu na emeryturę był przez 5 lat
(2002-2007) profesorem zwyczajnym
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (Wydział
Ochrony Środowiska). Od 1 października
2006 r. jest profesorem zwyczajnym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Wydział
Turystyki i Promocji Zdrowia).

Życiorys prof. dr hab. Kazimierza Mazura

Kazimierz Mazur urodził się 13 maja 1931 r.
w Sędziszowie Małopolskim. Rodzina: Teresa
z d. Byś – doktor nauk rolniczych (zmarła
w 1986 r.), Barbara z d. Lisowska – profesor,
zatrudniona w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie, córki: Iwona (1963) – lekarz
medycyny, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, Anna Wojtarowicz (1974) – absolwentka historii sztuki
UJ, prezes zespołu muzycznego „Acordeonus
– Motion Trio”, Agata (1990) – studentka
Uniwersytetu Pedagogicznego, a także Katarzyna Prusinowska (1980) – absolwentka
Uniwersytetu Rolniczego i pracująca w UR.
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Po ukończeniu I stopnia studiów został zatrudniony w Katedrze Chemii Rolnej, kierowanej przez prof. T. Lityńskiego, na stanowisku asystenta (1.04.1955). W tej Katedrze
pracował nieprzerwanie aż do przejścia na
emeryturę (2001 r.), na kolejnych stanowiskach: starszego asystenta (1958-1964), adiunkta (1964-1973), docenta (1973-1980),
profesora nadzwyczajnego (1980-1990)
i profesora zwyczajnego (1990-2001).
W okresie 1981-2001 r. był kierownikiem
Katedry Chemii Rolnej. Przez 2 kadencje
(niepełne) był prodziekanem Wydziału Rolniczego z Oddziałem Technologii Żywności
(1973-1977), a w trakcie drugiej kadencji został dziekanem tego Wydziału i pełnił tę
funkcję przez następną kadencję (19771981). Po raz trzeci wybrany został dziekanem Wydziału Rolniczego na kadencję
1993-1996. W latach 1987-1990 był prorektorem Akademii Rolniczej ds. Kadr Naukowych i RZD. W okresie 1977-1979 był kierownikiem Studium Doktoranckiego, a w latach 1981-1982 kierownikiem Zawodowego
Studium Zaocznego Akademii Rolniczej
w Krakowie. Był pełnomocnikiem Rektora
ds. szkolenia pedagogicznego młodych nauczycieli akademickich (1970-1978), pełnomocnikiem ds. współpracy z praktyką rolniczą (1973-1977) oraz ds. współpracy naukowej z Uniwersytetem Rolniczym w Pradze
(1999-2001). W okresie 4 lat przewodniczył
Radzie Wydziału ds. Młodzieży i był członkiem Rady Szkoły ds. Młodzieży. Przewodniczył wielu komisjom i zespołom wydziałowym, senackim i rektorskim.
W działalności poza Uczelnią można wymienić między innymi: członkowstwo w Radzie
Naukowo-Technicznej i Komisji Nawozowej
(od 1961 r.) przy Ministrze Przemysłu Chemicznego (2 kadencje) i przy Ministrze Rolnictwa (2 kadencje), w Zespole NaukowoDydaktycznym przy Ministrze Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (3 kadencje),
w Komisji ds. oceny realizacji problemów resortowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Komisji Odbioru Programów Badań

z życia Uczelni

Podstawowych z zakresu nauk biologicznych
i rolniczych. W kadencji 1986-1989 przewodniczył Podzespołowi Dydaktyczno-Naukowemu MEN ds. Wydziałów Rolniczych
i Ekonomiczno-Rolniczych, był też członkiem Zespołu Ekspertów MEN. W Radzie
Naukowo-Technicznej Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego przewodniczył Komisji ds. rozwoju kadry naukowej.
Był członkiem Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawcą
„POLCARGO” w Krakowie oraz członkiem
Rady ds. Zieleni Urzędu Miasta Krakowa.
Był członkiem Rady Naukowej czasopisma
Agrochemia wydawanego przez Słowacki
Uniwersytet Rolniczy w Nitrze i Przedsiębiorstwo Duslo Sala. Za współpracę naukową z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym
w Brnie (Czechy) został wyróżniony Dyplomem tej Uczelni za zasługi w rozwoju nauki
i kultury (1999). Był członkiem Rady Naukowej IMUZ w Falentach i jest członkiem
Rady Redakcyjnej czasopisma Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. W ramach współpracy z zagranicą odbył kilkanaście krótkoterminowych wizyt naukowych
(misje profesorskie), głównie do krajów sąsiednich (Bułgaria, Dania, Czechy, Jugosławia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry). Był recenzentem wniosków w postępowaniu o tytuł profesora oraz projektów
grantowych w Czechach i Słowacji.
Na początku kariery naukowej profesor
Kazimierz Mazur zajmował się nawozami
organicznymi, zarówno gospodarskimi, jak
i kompostami przemysłowymi. Wybór ten
okazał się bardzo trafny, a rozpoczęte wtedy
badania są do dzisiaj kontynuowane przez
jego wychowanków. Poza problematyką dotyczącą nawozów organicznych realizował
badania w zakresie: efektywności nawożenia
„na zapas” fosforem i potasem, agrotechnicznej oceny wolno działających nawozów azotowych (ureaform), skutków agrotechnicznych i ekologicznych długotrwałego nawożenia mineralnego na użytkach zielonych,

szczególnie górskich, współdziałania wapnowania i nawożenia potasowego, efektywności
azotu biologicznie wiązanego przy uprawie
mieszanek pastewnych, nawożenia a jakości
plonów. Jest autorem jedynego w kraju, istniejącego do dzisiaj długotrwałego doświadczenia nawozowego założonego w 1968 r. na
górskim użytku zielonym w Czarnym Potoku k. Krynicy. Na początku lat 90. profesor
Kazimierz Mazur podjął nowatorskie badania nad biologiczną transformacją osadów
z oczyszczalni ścieków garbarskich i komunalnych oraz rolniczym ich wykorzystaniem.
Dorobek publikacyjny profesora obejmuje
340 pozycji, w tym 200 oryginalnych rozpraw naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo 6 książek.
W działalności dydaktycznej prowadził zajęcia we wszystkich formach – ćwiczenia, wykłady, seminaria na studiach stacjonarnych
i zaocznych 3 Wydziałów AR (Rolniczy,
Zootechniczny, Mechanizacji i Energetyki
Rolnictwa) oraz podyplomowych i doktoranckich zarówno na macierzystej Uczelni,
jak i w innych środowiskach. Współpracował
z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Naczelną Organizacją Techniczną i samorządami terytorialnymi w zakresie szkolenia zawodowego służby rolnej.
Był promotorem 6 przewodów doktorskich,
a dwóch doktorantów zostało profesorami Leszek Woźniak w Politechnice Rzeszowskiej i Michał Kopeć w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Był opiekunem 5 przewodów habilitacyjnych oraz 156 prac dyplomowych. Recenzował 284 rozprawy dyplomowe,
19 prac doktorskich, 23 przewody habilitacyjne, 23 wnioski o stanowisko i tytuł profesora oraz 3 o tytuł doktora honoris causa,
a także opracował 8 superrecenzji dla CKK.
Był członkiem Komisji Nauk Rolniczych
i Leśnych PAN Oddział w Krakowie (od
1977), Komitetu Gleboznawstwa i Chemii
Rolnej PAN (od 1976), a w Komitecie Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (19781999) pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego w kadencji 1984-1986 oraz członka

Publikacja wydana w związku z odbywającą
się konferencją naukową

rady redakcyjnej Problemów Zagospodarowania Ziem Górskich (1985-1987). Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 1955), Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (od 1957), a także Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych
(od 1985), Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Ekologicznej (od 1995) oraz Polskiego Towarzystwa Nawozowego (od 1995).
Za działalność naukową dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 7 nagród Ministra, 16 nagród Rektora oraz m.in. Medal im. Franciszka Nowotnego za zasługi dla Wydziału
Technologii Żywności oraz Medal z okazji
35 lecia Ośrodka Akademickiego w Zalesiu.
Otrzymał 13 odznaczeń państwowych, m.in.
Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Złoty
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także 9 odznaczeń regionalnych,
m.in. za Zasługi dla Miasta Krakowa i Ziemi
Krakowskiej oraz kilku województw Polski
południowej, a także ART w Olsztynie.
prof. dr hab. Florian Gambuś
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Andrzej Misztal urodził się 15 października

Prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal

1947 roku w Jurkowie k. Wiślicy w województwie świętokrzyskim. W 1967 roku
ukończył Liceum Ogólnokształcącego im.
Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Po przedstawieniu w 1973 roku pracy magisterskiej
Wpływ nawożenia na produkcyjność żyznej
łąki górskiej i złożeniu egzaminu końcowego
uzyskał w Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie dyplom magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agronomii. Po
przedłożeniu rozprawy Zużycie wody na ewapotranspirację łąki i pastwiska w warunkach
górskich i jej obronie uzyskał w 1981 roku
stopień naukowy doktora nauk rolniczych,
nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.
Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy Odpływ
wody i ewapotranspiracja w warunkach zróżnicowanego rolniczego użytkowania gleby górskiej w rejonie Małych Pienin uzyskał w 2001
roku, nadany uchwałą Rady Naukowej
IMUZ w Falentach stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność
gospodarka wodna gleby i roślin.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych
nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 23 lutego 2011 roku.
Przebieg pracy zawodowej

Bezpośrednio po studiach profesor Misztal
podjął pracę w Terenowym Oddziale Badaw-
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czym Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Krakowie, początkowo na etacie
stażysty, następnie pracownika inżynieryjnotechnicznego (1974), adiunkta (1981) i docenta (2002). W latach 1994-1997 zatrudniony był dodatkowo w wymiarze ½ etatu na
stanowisku adiunkta w Katedrze Uprawy
Roli i Nawożenia Roślin na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie.
Z dniem 1 grudnia 2002 roku został zatrudniony w Katedrze Ekologicznych Podstaw
Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na
stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego i profesora nadzwyczajnego (2008).
Zainteresowania naukowo-badawcze,
dorobek naukowy

Zainteresowania naukowo-badawcze i działalność naukowa profesora Misztala koncentrowały się głównie na czterech nurtach badawczych.
Pierwszy z nich dotyczył określenia potrzeb
wodnych upraw rolniczych ze szczególnym
uwzględnieniem górskich użytków zielonych,
wpływu czynników przyrodniczych i antropogenicznych na wielkość i rozkład w czasie
ewapotranspiracji rzeczywistej oraz weryfikacji i uściślenia współczynników roślinnych
„k” w rejonie Małych Pienin, służących do
prognozowania wartości ewapotranspiracji
rzeczywistej metodami pośrednimi. Stwierdził istotny wpływ poziomu wody gruntowej,

z życia Uczelni

warunków odrostu pokosu, warunku roku
oraz interakcji tych czynników na wartość
ewapotranspiracji rzeczywistej łąki.
Drugi obejmował badania nad zasadami racjonalnej gospodarki na górskich użytkach
zielonych z zachowaniem równowagi w środowisku przyrodniczym agroekosystemów.
Dotyczyły one określenia możliwości produkcyjnych górskich użytków zielonych,
wpływu na plonowanie czynników przyrodniczych (wysokości n.p.m., ekspozycji i spadków terenu), optymalizacji dawek stosowanego nawożenia mineralnego oraz metod regeneracji zdegradowanej runi. Badania te
potwierdziły wysoki potencjał produkcyjny
górskich użytków zielonych. Stwierdzono
również, że czynnikiem limitującym wysokość plonowania użytków zielonych w terenach górskich, obok rodzaju zbiorowiska jest
wysokość n.p.m., ekspozycja i stoczystość
zboczy.
Trzeci dotyczył oceny wpływu sposobu gospodarowania w terenach górzystych na zasoby wodne zlewni rolniczych oraz wpływu
rodzaju upraw rolniczych i zabiegów agrotechnicznych na ilość i jakości wód odpływających z rolniczo użytkowanego profilu glebowego i unoszonych z wodami spływającymi po stoku, a także dynamiki stężeń
wybranych wskaźników jakości wód płynących i stojących w małych, różnie użytkowanych zlewniach podgórskich. W badaniach
tych dowiódł możliwości wykorzystania
modelu matematycznego WATSIM do oszacowania odpływów gruntowych i analizy
wpływu struktury użytkowania powierzchni
na wielkość odpływu gruntowego. Uzyskane
wyniki dowiodły także, że przez właściwy
dobór roślin i sposób użytkowania możliwe
jest ograniczenie szkodliwych dla środowiska
skutków produkcji roślinnej. Sumy ładunków
wynoszonych z wodami lizymetrycznymi
uzależnione są od ilości wody filtrującej
przez profil glebowy, od rodzaju okrywy roślinnej i sposobu uprawy. Brak okrywy roślinnej powoduje znaczne zwiększenie wynoszonego ładunki. Kulturami rolnymi najle-

piej chroniącymi glebę przed zmywami erozyjnymi okazały się trwałe i przemienne
użytki zielone. Również rośliny zbożowe
w określonym stopniu przeciwdziałają procesom zmywu.
Czwarty obejmuje analizę czynników warunkujących występowanie użytków ekologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem muraw kserotermicznych) w środowisku przyrodniczym, ich roli w zwiększaniu
bioróżnorodności siedlisk i podnoszeniu walorów krajobrazowych terenów, na których
występują.
Jego dorobek naukowy obejmuje 150 prac,
z czego większość (120) to oryginalne prace
twórcze opublikowane w kraju i za granicą
oraz 30 prac w postaci sprawozdań, projektów, ekspertyz. Spośród wszystkich prac 11
znalazło zastosowanie w praktyce. Wyniki
badań prezentowane były również na licznych konferencjach i sympozjach krajowych
i zagranicznych.
Działalność dydaktyczna

W trakcie pracy w Instytucie Melioracji
i Użytków Zielonych kontakt profesora
Misztala z dydaktyką sprowadzał się do
uczestnictwa w organizowanych przez Instytut we współpracy z Ośrodkami Doradztwa
Rolniczego szkoleniach rolników, młodzieży
i nauczycieli szkół rolniczych, pracowników
ODR, pracowników urzędów gmin i służb
rolnych. Tematyka szkoleń dotyczyła głównie metod renowacji i zagospodarowania
zdegradowanej runi łąkowej, potrzeb wodnych roślin polowych i użytków zielonych,
rodzaju i wielkości zanieczyszczeń obszarowych pochodzących ze źródeł rolniczych.
Współpracował również z Instytutem na
Rzecz Ekorozwoju przy prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych województwa łomżyńskiego i lubelskiego z zakresu
Ekorozwoju i prewencji w ochronie środowiska
w gminach przywiązujących szczególną wagę
do poszanowania zasobów wodnych.

W latach 1994-1997 prowadził na Wydziale
Ogrodniczym AR w Krakowie w Katedrze
Uprawy Roli i Nawożenia Roślin zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń. Zakres tematyczny prowadzonych zajęć obejmował:
ocenę właściwości fizyczno-wodnych gleb i podłoży ogrodniczych, ocenę zasobności gleb i podłoży ogrodniczych w podstawowe składniki
chemiczne, zasady racjonalnego nawożenia
mineralnego.
Z chwilą podjęcia pracy w Akademii Rolniczej prowadził w pierwszych latach zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń z przedmiotów:
Podstawy rolnictwa i Skażenia środowiska.
Obecnie prowadzi wykłady z przedmiotów:
Zarys rolnictwa, Rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska, Podstaw ochrony środowiska, Zanieczyszczenia obszarowe, Zagrożenia
cywilizacyjne i ekorozwój, Technologie proekologiczne w kształtowaniu środowiska, Ekologia.
Pod jego opieką studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wykonali 15 prac
magisterskich i 9 inżynierskich. Ponadto oceniał 38 prac magisterskich i 20 inżynierskich.
W kadencji 2008-2012 uczestniczy w pracach Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na
kierunku Inżynieria Środowiska.
Profesor Andrzej Misztal był współautorem
programu i wniosku o uruchomienie finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki międzywydziałowych studiów podyplomowych Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem. Po
uruchomieniu od lutego 2010 roku w/w studiów został członkiem Rady Programowej.
Współpraca z krajowymi
i zagranicznymi placówkami naukowymi

W latach 1979-1985 w ramach współpracy
z FAO – Grupą Badań Górskich Użytków
Zielonych profesor Misztal współuczestniczył w realizowanych w Stacji Badawczej
IMUZ w Jaworkach badaniach dotyczących
Opracowania nowoczesnych metod i technologii zagospodarowania i renowacji użytków zielonych. W badaniach tych przyjęto założenie,
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że przebudowa zbiorowisk łąkowych przez
podsiew uwarunkowana jest głównie osłabieniem konkurencyjności starej runi, a udział
podsiewanych gatunków w runi zależy od
sposobu przygotowania (stopnia zniszczenia) starej darni.
W latach 1995-1997 współuczestniczył w realizowanym przez Instytut Włókiennictwa
w Łodzi projekcie celowym Włókiennicze
wyroby złożone o specyficznym zastosowaniu
z udziałem polimerów wysokoabsorpcyjnych,
realizując zadanie dotyczące Wykorzystania
podkładów włókninowych i polimerów wysokoabsorpcyjnych do produkcji trawników zwijanych. Uzyskane wyniki potwierdziły celowość
wykorzystania podkładów włókninowych
i polimerów wysokoabsorpcyjnych przy produkcji trawników zwijanych.
Zagraniczne staże naukowe

W 1976 roku profesor Misztal odbył staż
naukowy w Station Fédérale de Recherches
Agronomiques de Changins w Szwajcarii,
gdzie zapoznał się z nowoczesnymi metodami prowadzenia gospodarki na górskich
użytkach zielonych.
W 1988 roku odbył staż naukowy w Instytucie Górskiej Hodowli i Uprawy w Trojanie
(Bułgaria) w trakcie, którego zapoznał się
z doborem składu mieszanek na pastwiska
dla owiec i metodami gospodarowania na
górskich użytkach zielonych.
W 2007 roku odbył staż naukowy w Station
Fédérale de Recherches Agronomiques de
Changins w Szwajcarii, poświęcony wypracowaniu skutecznych działań zmierzających
do zwiększenia roli wiejskich obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.
Przyznane granty

Profesor Misztal w latach 1995-1997 kierował realizowanym w strefie ochronnej Zbiornika Dobczyckiego, polsko-amerykańskim
projektem badawczo-edukacyjnym finansowanym przez Agencję Ochrony Środowiska
Stanów Zjednoczonych (USEPA) Region
VII Rolnictwo polskie a ochrona jakości wód.

Współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji, przyznanego w 1999 roku, grantu
(nr umowy: PL 9611/99/02-02 74/428) na
wspieranie działań przygotowawczych do
udziału w V Ramowym Programie Badań,
Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii
Europejskiej w projekcie Optymalizacja produkcji mięsa i mleka w gospodarstwach górskich w oparciu o niskonakładowe systemy produkcji pasz na użytkach zielonych w zróżnicowanych warunkach ekologicznych Karpat.
W latach 1999-2001 kierował finansowanym
z środków KBN projektem badawczym nr 5
PO6H 013 17 Produkcyjne wykorzystanie
wody i zasilanie wód gruntowych przy zróżnicowanym sposobie użytkowania gleby w warunkach górskich.
W latach 2004-2007 kierował projektem badawczym finansowanym z środków KBN
nr 2 PO6S 075 Określenie czynników przyrodniczych warunkujących występowanie użytków ekologicznych w wybranych jednostkach fizjograficznych Wyżyny Małopolskiej.
W latach 2010-2012 kieruje projektem
badawczym promotorskim finansowanym
z środków KBN nr 1639/B/P01/2010/39
Wpływ użytkowania terenów przyległych na
jakość wód oczek wodnych.
Współpraca z praktyką

Profesor Misztal wykonywał również zadania dla jednostek gospodarczych i administracyjnych, miedzy innymi dla:
– Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Pszczynie opracował koncepcję Poprawy skuteczności obsiewu skarp wałów przeciwpowodziowych przy zastosowaniu emulsji
asfaltowej i siatki z tworzyw sztucznych,
oraz Możliwości późnojesiennego obsiewu
wałów przeciwpowodziowych,
– Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Tarnowie ocenę Stanu zagospodarowania
pomelioracyjnego obiektu w Szczurowej,
– Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, współuczestniczył w opracowaniu
Studium ochrony sanitarnej ujęcia wody
dla w/w zakładów,
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– Urzędu Gminy Kleszczowa współuczestniczył w opracowaniu Inwentaryzacji
użytków zielonych w zasięgu leja depresyjnego KWB Bełchatów i ocenie wpływu kopalni na zmiany w strukturze i jakości
użytków zielonych,
– Hydroprojektu Warszawa współuczestniczył w Inwentaryzacji szaty roślinnej i typów siedliskowych w obszarze przylegającym do zbiornika Świnna-Poręba,
– Przedsiębiorstwa Inter-Mag Spółka z o.o.
w Osieku opracował Recepturę wieloskładnikowego sypkiego nawozu mineralnego do
przedwegetacyjnego i pogłównego nawożenia traw oraz wieloskładnikowego płynnego
nawozu dolistnego do nawożenia traw,
– Zakładu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta i Gminy w Słomnikach współuczestniczył w opracowaniu Technologii
zagospodarowania osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez ich kompostowanie.
Przynależność do krajowych i zagranicznych
towarzystw naukowych

Profesor Andrzej Misztal w latach 19801994 był członkiem Sekcji Łąkarzy i Torfiarzy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych NOT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, będąc w kadencjach 1994-1998, 19992003 i 2004-2008 członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego. W latach 1981-1989
był członkiem Sekcji Karpackiej Komitetu
Zagospodarowania Ziem Górskich PAN pełniąc funkcję sekretarza Sekcji.
Działalność organizacyjna

Równocześnie z prowadzoną działalnością
naukowo-badawczą profesor Misztal pełnił
funkcje administracyjne. W latach 19841992 funkcję zastępcy kierownika Oddziału
IMUZ w Krakowie, w latach 1988-1992
funkcję kierownika Pracowni Gospodarki
Wodnej Roślin, a od 2005 r. do 2009 r. funkcję kierownika Katedry Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska.

z życia Uczelni

Jego działalność organizacyjna wyraża się
również aktywnością w zespołach kolegialnych Uniwersytetu Rolniczego, wśród których należy wymienić:
– pracę w kadencji 2005-2008 w Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Wydziałowej Komisji Budżetowej.
– w latach 2006-2008 roku pełnił funkcję
Pełnomocnika Rektora Akademii Rolniczej ds. Jakości Kształcenia.
– w kadencji 2008-2012 przewodniczy
Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadr,
uczestnicząc równocześnie jako członek
w pracach Senackiej Komisji ds. Oceny
Kadr.
Przyznane ważniejsze odznaczenia i nagrody

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej profesor Andrzej Misztal został wyróżniony nagrodami indywidualnymi Rektora Akademii
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja (2006,
2008) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010), a za działalność społeczną i organizacyjną Srebrnym Krzyżem Zasługi
(2008).
Zainteresowania pozanaukowe

Fotografia, akwarystyka, filatelistyka.

Wspomnienie
o doc. dr hab.
Józefie Reichercie
w stulecie urodzin
Józef Reichert urodził się 12 maja 1911 r.
w Chrzanowie. Po ukończeniu gimnazjum
ogólnokształcącego i odbyciu służby wojskowej w latach 1933-1934 studiował prawo na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1935 r.
przeniósł się na Wydział Rolniczy na tym
Uniwersytecie. Wybuch II wojny światowej
przerwał naukę. W sierpniu 1939 r., jako
podporucznik rezerwy, został zmobilizowany
i przeszedł kampanię wrześniową. Pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli
niemieckiej, z której udało mu się zbiec.
W okresie okupacji pracował w rolnictwie
praktycznym jako zarządca i administrator
w kilku majątkach w okolicach Krakowa:
w Gaiku k/ Dobczyc, Libertowie, Gaju, Tomaszowicach i Polance Hallera. Tam nauczył
się zasad praktycznego gospodarowania na
roli oraz konieczności pełnego zaangażowania w podejściu do ziemi uprawnej i zwierząt
gospodarskich, a także nabrał umiejętności
kierowania ludźmi.
W latach 1948–1949 dokończył studia na
Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w maju 1949 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera nauk rolniczych. Temat pracy
magisterskiej dotyczył Porównania dynamiki
wód higroskopowej i kapilarnej w piaskach
gliniastych i glebie lessowej w uprawie żyta
ozimego.
W 1949 r. podjął pracę w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego na Wydziale Rolniczym UJ jako asystent upowszechniania
wiedzy rolniczej, a od 1 lipca 1950 r. został

Doc. dr hab. Józef Reichert
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zatrudniony na stanowisku starszego asystenta kontraktowego w/w Katedrze. W 1953 r.
został przeniesiony służbowo do Katedry
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin i zatrudniony
na stanowisku adiunkta, gdzie powierzono
mu prowadzenie wykładów i opiekę nad całością pracy w zastępstwie chorego dotychczasowego kierownika Katedry doc. dr Jana
Sołtysa. Sytuacja taka powtarzała się wielokrotnie w latach 1953–1969, wobec częstych
okresów zapadania na zdrowiu i przebywania
w szpitalu doc. Sołtysa, który zmarł w 1969 r.,
i od tej pory doc. dr hab. Józef Reichert był
już oficjalnie opiekunem, a później kierownikiem Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.
W 1960 r. uzyskał stopień naukowy doktora
mechanizacji rolnictwa na podstawie rozprawy Wpływ trójstopniowej mechanizacji
produkcji roślinnej w gospodarstwach hodowlanych na nakłady siły żywej i mechanicznej.
Promotorem był prof. dr hab. Michał Wójcicki. Praca została opublikowana w Zeszytach Naukowych WSR w Krakowie nr 32.
ser. Ekonomika 4, 1966. W październiku
1964 r. został przeniesiony na stanowisko
starszego wykładowcy. W styczniu 1967 r.
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Wycena wartości niektórych członów płodozmianowych na
glebach lekkich pod względem ich produkcyjności wyrażonej w jednostkach owsianych, jednostkach zbożowych i w suchej masie. Praca
została opublikowana w Zeszytach Naukowych WSR w Krakowie, ser. Rozprawy, nr 6,
1967. Stanowisko docenta uzyskał dopiero
w 1971 r., bowiem wcześniej nie wyrażał na
to zgody Uczelniany Komitet PZPR. Doc.
dr hab. Józef Reichert nigdy nie zaakceptował ustroju narzuconego ojczyźnie po wojnie, a jego przekonania polityczne były ogólnie znane. Konsekwencją były utrudnienia
w karierze naukowej, na jakie napotykał do
końca pracy na uczelni.
To, co wyróżniało szczególnie doc. dr hab.
Józefa Reicherta od innych pracowników
naukowych uczelni, to jego duża wiedza

praktyczna. Ogarniał całościowo problematykę gospodarstwa rolniczego, zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą. Orientował
się też dobrze w problematyce mechanizacyjnej. Z konsultacji u niego często korzystali
pracownicy naukowi z różnych dyscyplin.
Jego wiedza wykorzystywana była w długoletniej pracy w Komisji Senackiej ds. Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych.
Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Rolnictwa oraz członkiem Komisji Rolnej przy
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Kielcach. W latach 1978-1983 był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN.
Zainteresowania naukowe doc. dr hab. Józefa Reicherta koncentrowały się głównie
wokół problematyki płodozmianowej.
W 1955 r. założył, w Rolniczym Zakładzie
Doświadczalnym Mydlniki k/ Krakowa, jako
jeden z pierwszych w Polsce, stacjonarne
doświadczenia płodozmianowe, stanowiące
bazę naukowo-dydaktyczną Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. W ten sposób
stworzył warunki do wykonania 3 prac habilitacyjnych, 7 doktorskich i kilkuset magisterskich. Jego własny dorobek naukowy
obejmuje 47 pozycji, w tym 23 oryginalne
prace twórcze oraz 2 skrypty do ćwiczeń
i wiele ekspertyz. Do ważniejszych publikacji, oprócz prac doktorskiej i habilitacyjnej,
należą Ocena produkcyjności niektórych członów płodozmianowych stosowanych na glebach
lessowych, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie,
ser. Rolnictwo, nr 105, 1975, Wpływ udziału
roślin zbożowych i zróżnicowanego nawożenia
mineralnego na produkcyjność gleby i wysokość
plonów roślin uprawnych, Zeszyty Naukowe
AR w Krakowie, ser. Rolnictwo, nr 192,
1985., Studia nad systemami zagospodarowania stoku w strefie ekologicznej gruntów ornych
w Beskidzie Sądeckim, Zesz. Nauk. AR
w Krakowie, ser. Rolnictwo, nr 204,1986.
W 1981 r. doc. dr hab. Józef Reichert przeszedł na emeryturę, nie przestał jednak pracować. Jego umiłowanie pracy w rolnictwie
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i potrzeba kontaktu z przyrodą wpłynęły na
ogromną mobilizację sił pod koniec życia.
Ostatnie 10 lat życia poświęcił na zorganizowanie nowej stacji doświadczalnej przeznaczonej do rozwiązywania problemów gospodarki górskiej. Wyszukał i wydzierżawił od
Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej
w Czyrnej k/ Krynicy pole o wyrównanym
spadku nadające się do prowadzenia doświadczeń oraz opuszczony dom, który po
wyremontowaniu i wyposażeniu zaczął pełnić funkcję laboratorium polowego. Niezrażony bardzo trudnymi warunkami, złą jakością dróg i związanym z tym brakiem komunikacji autobusowej, organizował pracę
w nowo powstałym ośrodku. W ten sposób
stworzył warunki do prowadzenia badań na
podstawie, których opracowano kilkadziesiąt
publikacji naukowych i popularno-naukowych, dziesiątki prac magisterskich i inżynierskich oraz wiele referatów na konferencje
naukowe krajowe i zagraniczne.
Oprócz działalności naukowej i organizacyjnej wspomnieć należy wszechstronną działalność dydaktyczną doc. dr hab. J. Reicherta.
Przez okres 32 lat prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria z kilku przedmiotów,
był promotorem 5 prac doktorskich, pod
jego kierunkiem wykonano ponad 300 prac
magisterskich. Przez wiele lat brał udział
w szkoleniu służby rolnej w Polsce południowo-wschodniej. Opracował szereg ekspertyz dla różnych instytucji rolniczych
w tym rejonie.
Doc. dr hab. Józef Reichert zmarł 18 maja
1991 r. w Krakowie i został pochowany w rodzinnym grobowcu w Jaworznie Szczakowej.
Mimo, że minęło już 20 lat od jego śmierci,
pracownicy Katedry, którą kierował mają go
wciąż we wdzięcznej pamięci, odwiedzają
jego grób i wspominają przy okazji wszystkich spotkań katedralnych starając się przybliżyć jego sylwetkę młodym członkom
zespołu.
prof. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz

z życia Uczelni

XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna
Kraków, 9-10 kwietnia 2011 r.

Giełda, Giełda i po Giełdzie! Parafrazując
znaną kolokację słowną o świętach i zmieniając jej główny człon uzyskamy najkrótszy
z możliwych streszczeń tego wydarzenia,
które odbyło się w słoneczny kwietniowy
weekend w kampusie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. 29 Listopada
46-50.
Zakończenie opisu tego wydarzenia tak krótkim „sprawozdaniem” byłoby sporym nietaktem, zważając na to wszytko, czym uraczyła
nas w tym roku już XIV Małopolska Giełda
Agroturystyczna, ale po kolei…
Wedle Programu, godzina rozpoczęcia została ustalona na 10:00, wtedy to też miało
nastąpić uroczyste otwarcie. Po powitaniu
wszystkich zebranych gości mgr inż. Krzystof Klęczar dyrektor Centrum Transferu
Technologii UR poprosił o uroczyste otwarcie prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego
Prorektora ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką. Po tym, głos zabierali
kolejno zaproszeni goście honorowi: Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski
oraz Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Po części oficjalnej
goście przystąpili do zwiedzania bardzo licznych w tym roku stoisk. Młodsza część widowni udała się do Auli Centrum Kongresowego, gdzie miały zostać rozdane nagrody
w konkursie Agroturystyka widziana oczami
dziecka. Zainteresowanie konkursem okazało
się znaczne. Ze względu na bardzo dużą ilość
i ogromne zróżnicowanie prac organizatorzy
nie byli wstanie podjąć innej decyzji jak
uznać wszystkich zgłoszonych za zwycięzców. Każdemu, kto zdecydował się przedstawić swoje spojrzenie na Agroturystykę przyznali główną nagrodę! Mali rysownicy, prócz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak w trakcie zwiedzania prezentacji

nagród dostali gratulacje od władz Uniwersytetu: prof. dr hab. Włodzimierza Sady Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
oraz prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego
Prorektora ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką. Po wręczeniu nagród,
zwycięzcy, w towarzystwie Krakowskiego
Lajkonika (sponsor części nagród konkursowych), zostali uwiecznieni na zdjęciu pamiątkowym.
Podczas, gdy w holu głównym Wydziału Leśnego i Klubie Akademickim „Arka” tłumnie
przybywający goście zapoznali się z prezentowaną ofertą agroturystyczną, smakowali różnorodnych potraw regionalnych, przyglądali
się zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi
oraz podziwiali wytwory rękodzielników na
Auli rozpoczęła się konferencja, która została
podzielna na dwa główne wykłady.

Największą atrakcją Giełdy są wyśmienite
produkty regionalne

Pierwszy z nich przeprowadziła dr Tatiana
Tokarczuk, opowiadając o Wymarzonym
Ogrodzie Agroturystycznym, a drugi, prof. dr
hab. inż. Genowefa Bonczar prezentując
Tradycyjne sposoby wyrabiania serów. Przed
główną atrakcją tego dnia odwiedzający
słuchali utworów śpiewanych przez przybyłe
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organizatorzy nie mogli osiąść na laurach. Kierując się tym, zagwarantowali „kolejny deser”
przybyłym. Parę minut przed 12, na specjalnie
przygotowanej do tego scenie pojawiła się Ewa
Wachowicz, która podczas pokazu kulinarnego przybliżyła zgromadzonym tajniki przyrządzana gęsiny. Jak uprzednio, po zakończonym pokazie goście mogli przystąpić do degustacji. Zebranych było znacznie więcej, przez
co niektórzy obeszli się smakiem.

Występy Zespołów Regionalnych

darstwo Agroturystyczne państwa Błaszczyków za rurkę z kremem własnej receptury,
– „Produkt wędliniarski” – zwyciężyła
firma „JANEX” za wiejską kiełbasę,
– „Inne” – zwyciężyło Koło Gospodyń
Wiejskich w Gdowie za kaszankę z kapustą na grilla.
Giełdzie Agroturystycznej tradycyjnie już
towarzyszy konferencja

zespoły regionalne. Następnie został przeprowadzony konkurs dla przybyłych wystawców.
Zasady „Agroturystycznego Stołu” były proste: uczestnicy po uprzednim przedstawieniu
swojego najlepszego produktu, byli poddani
ocenie. Noty były przyznawane w następujących kategoriach: estetyka, oryginalność, wykonanie zgodnie z tradycją regionu, smak,
walory zastosowanych składników. Komisja
w składzie: Katarzyna Prusinowska – przewodnicząca komisji, Andrzej Synowiec, Beata Imiołek oraz Michał Frasiński, zdecydowali, że w kategorii:
– „Produkt zbożowy” – zwyciężyło Gospo-

Jak to bywa, desery pozostawia się na koniec.
Tym razem nie było inaczej. Na pokaz kulinarny ojca Galocha z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu zainteresowani zjawili się
w licznej grupie. Ojciec Zygmunt zaprezentował zgromadzonym sposób na przyrządzenie potrawki z królika, którą później zainteresowani mogli degustować. Pomimo, zbliżającej się godziny zakończenia giełda nie
pustoszała. Dopiero słowa konferansjera –
Stanisława Maślanki o zakończeniu pierwszego dnia pozwoliły rzeczywiście go zakończyć – z uśmiechem na twarzy i nadzieją
zwiastującą kolejny równie udany dzień.
W niedzielę giełda z założenia miała trwać
krócej – regulaminowo do 15:30. Mimo to,
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Reasumując, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Sekretarza Komitetu Organizacyjnego – Koordynatora Giełdy inż. Wojciecha
Maślanki, pracy całego zespołu organizacyjnego, wsparcia ze strony Biura Informacji
i Promocji UR – tegoroczna XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna na pewno wyróżnia się na tle pozostałych m.in. dzięki
większej liczbie wystawców niżeli w latach
ubiegłych. Przygotowane atrakcje cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających, którzy niezmiennie od 14 lat przybywają na Małopolską Giełdę bardzo licznie.
Na zakończenie należy podziękować współorganizatorom m.in.: Województwu Małopolskiemu, Sekretariatowi Regionalnemu
KSOW, Małopolskiemu Stowarzyszeniu
Doradztwa Rolniczego, Małopolskiej Izbie
Rolniczej, Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa
Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszeniu „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, Góralskiemu Stowarzyszeniu Agroturystycznemu
oraz Sponsorom bez wsparcia, których zrealizowanie tak dużego przedsięwzięcia
byłoby niemożliwe:
– Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń
PZU S.A,
– Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu,
– P.P.H.U Tłoczni „Maurer”,
– Gminie Zabierzów,
– Rogatemu Ranczu – COLOREX,
– Hotel&Spa Kocierz.
Michał Frasiński

z życia Uczelni

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 25 lutego 2011 r.
Rektor wręczył list gratulacyjny prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Gawrońskiemu, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• wniosek w sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Janusza Miczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza,
• wniosek w sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Anny Bach na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Roślin Ozdobnych,
• wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Janusza Schilbacha, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR
w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii,
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jacka Domagały na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Przetwórstwa
Produktów Zwierzęcych,
• stanowisko Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w sprawie wystąpienia przez Rektora o przyznanie nagrody indywidualnej
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr hab. inż. Rudolfa Michałka,
• wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.
Senat zatwierdził:
• zmiany w Regulaminie Organizacyjnym,
• prowizorium budżetowe na 2011 r.
Senat wyraził zgodę na:
• sprzedaż prawa własności części działki ewidencyjnej Nr 150/27 o pow. około 0,25 ha położonej w Prusach gmina Kocmyrzów - Luborzyca
pod budowę drogi serwisowej,
• sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 6 jako odrębnych nieruchomości położonych w budynku 1 E w Prusach gm. Kocmyrzów – Luborzyca, wraz z ułamkową częścią prawa własności gruntów tj. działka Nr 150/24 o powierzchni 0,1363 ha,
• sprzedaż udziałów 4/16 części w działce Nr 150/20 o pow. całkowitej 0,0604 ha stanowiącej drogę, oraz ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na działce Nr 150/27 istniejącą drogą na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 150/20 i 150/24; na rzecz Gminy
Kocmyrzów – Luborzyca, z zastosowaniem upustu.
Senat zatwierdził zmianę uchwały nr 82/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie planu inwestycji i remontów na 2011 r.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umów-porozumień z:
• Uniwersytetem w Tokio ( Japonia), na okres 5 lat od dnia podpisania przez obie strony, w dziedzinie badań naukowych i dydaktyki, obejmującą realizację tematów badawczych, wymianę pracowników naukowych i wspólną organizację sympozjów naukowych,
• Stowarzyszeniem ST.E.P.S. (Holandia), na okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie zorganizowania
programu stażu w ramach programu Inicjatyw Europa Mobilności.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 1 kwietnia 2011 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarł prof. Marian Koziej – były pracownik Wyższej Szkoły Rolniczej.

Senat nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Januszowi Lipeckiemu.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Stanisława Orła na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Dendrometrii,
• wniosek w sprawie zatrudnienia prof. Bohdana Cherkiesa na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR
w Katedrze Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych.

Senat zatwierdził:
• zmiany tekstu jednolitego Statutu UR,
• utworzenie w ramach kierunku Zootechnika na WHiBZ specjalności:
– „Hodowla i użytkowanie zwierząt”,
– „Żywienie i dietetyka zwierząt”,
– „Bioinżynieria rozrodu zwierząt”,
• utworzenie w ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na WTŻ specjalności „Żywienie człowieka z dietetyką”,
• zmianę w załączniku – planowany podział dotacji budżetowej i przychodów pozadotacyjnych pomiędzy wydziały i szczebel centralny
do planu rzeczowo-finansowego na rok 2011.

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

XVIII Konferencja Naukowa z cyklu
„Postęp naukowo-techniczny
i organizacyjny w rolnictwie”
Zakopane, 14-18 lutego 2011 r.
Stałymi współorganizatorami konferencji są
Komitet Techniki Rolniczej PAN i Polskie
Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
Konferencja ma charakter szkoły naukowej
i odbywa się corocznie od 18 lat. Tegoroczne
spotkanie miało charakter krajowy. Uczestnikami jej są głównie przedstawiciele nauki ze
wszystkich krajowych ośrodków inżynierii rolniczej. Ma ona najwyższą rangę w środowisku
tej dyscypliny w Polsce. W tegorocznej szkole
uczestniczyło ogółem 152 osoby z 26 instytucji krajowych. W tym 15 uczelni państwowych, 8 instytutów naukowych i jednej
uczelni niepublicznej.

Poza uczestnikami nauki reprezentowani byli
także przedstawiciele instytucji pozarządowych, samorządowych i biznesu. W rozbiciu
na grupy wszystkich uczestników można podzielić w sposób następujący:
•
•
•
•

profesorowie – 43 z 17 ośrodków,
doktorzy habilitowani– 21 z 8 ośrodków,
doktorzy – 58 z 16 ośrodków,
mgr i inż. – 29 z 10 ośrodków.

Program konferencji obejmował: wykłady,
seminaria, sesje referatowe i medialne sesje
posterowe. Ta nowa forma 2-3 min doniesień
związanych z realizacją i wynikami badań

Spotkanie z poezją ludową Zofii Miszczak,
prowadzi prof. dr hab. Rudolf Michałek

Obrady plenarne XVIII Konferencji Naukowej z udziałem JM Rektora UR prof. dr hab. Janusza Żmiji
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– dr n. med. Danuta Galicka-Latała –
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Jak zdrowo żyć?,

Głos w dyskusji dziekana WIPiE prof. Tadeusza Juliszewskiego

Prof. Rudolf Michałek prowadzi spotkanie uczestników konferencji z Rektorem UR prof. Januszem Żmiją, przy współudziale ks. prof. Kazimierza Panusia (UP JPII)

naukowych zdała egzamin w 100%. Potwierdziła to szeroka dyskusja, jaką przeprowadzono w czasie podsumowania konferencji.
Łącznie zaprezentowano:
– 7 wykładów specjalistycznych,
– 2 seminaria,
– 31 referatów i doniesień na czterech sesjach referatowych i plenarnych,
– 88 posterów medialnych w 4-ech sesjach.
Ponadto dorobek konferencji wzbogaciły wykłady zaproszonych gości o zróżnicowanej te-

matyce. Przedstawili je:
– ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś –
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie Wolność i odpowiedzialność
w życiu człowieka,
– prof. dr hab. Janusz Żmija – JM Rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP), Założenia do ustawy o nauce
i szkolnictwie wyższym,
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Stałymi punktami konferencji są seminaria
na temat: etyka w nauce i dydaktyce oraz rozwój kadry naukowej.
Problematyka większości referatów plenarnych i posterów obejmowała następujące zagadnienia:
– eksploatację maszyn rolniczych,
– organizację i ekonomikę inżynierii rolniczej,
– zarządzanie inżynierią rolniczą,
– suszarnictwo płodów rolnych,
– problemy energetyczne ze szczególnym
uwzględnieniem energetyki odnawialnej,
– automatykę i robotyzację w rolnictwie,
– ergonomię w konstrukcjach maszyn,
– agrofizykę,
– techniki informatyczne w badaniach rolniczych.
W tegorocznej konferencji program poszerzono o prezentacje twórczości ludowej.
W tej części wystąpiła poetka ludowa z Białego Dunajca Zofia Miszczak oraz kapela góralska z Zakopanego.
W odczuciu uczestników konferencja spełniła zasadnicze cele poprzez integrację całego
krajowego środowiska. Duży udział najmłodszych uczestników, przeważnie doktorantów,
pozwolił im zasięgnąć opinii grona profesorów co do oceny prezentowanych metod
badawczych, formułowania i uzasadniania
problemów naukowych, jak i poprawnej analizy uzyskanych wyników badań.
W dyskusji podsumowującej szkołę uczestnicy prosili o kontynuację tego cyklu konferencji, zgłaszając równocześnie propozycje jej
doskonalenia.
Kierownik naukowy szkoły
prof. dr hab. Rudolf Michałek
członek rzeczywisty PAN
Sekretarz szkoły
dr hab. inż. Hubert Latała

konferencje

Absolwent UR Szansą!?
Doradztwa!
Kraków, 11 marca 2011 r.
Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. 29 Listopada 46 i dotyczyła
wsparcia finansowania rolnictwa w ramach
wspólnej polityki rolnej UE oraz perspektyw
doradztwa rolniczego związanego z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) 2007-2013. Organizatorami tego
spotkania byli wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego (SWM), Komisji Rolnictwa – Jacek Soska, oraz Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Paweł Chałupnik.
W konferencji wzięło udział ponad 400 osób.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk,
wicemarszałek województwa – Wojciech Kozak, członek Zarządu Województwa – Stanisław Sorys, wiceprzewodniczący Sejmiku –
Bogusław Mąsior, Rektor Uniwersytetu Rolniczego – prof. Janusz Żmija, dyrektorzy
oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, parlamentarzyści,
samorządowcy oraz studenci.
Konferencję rozpoczął przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk. Po przywitaniu zgromadzonych omówił pokrótce tematy konferencji,
a następnie scharakteryzował ogólnie cel
spotkania zwracając uwagę, iż jest to wielka
szansa dla absolwentów Uniwersytetu Rolniczego, aby po ukończeniu studiów mogli wykonywać pracę z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusza Żmiji

Pan prof. Janusz Żmija – rektor Uniwersytetu Rolniczego dokonał krótkiego przypomnienia historii powstania Uniwersytetu
Rolniczego, a także przedstawienia wszystkich kierunków możliwych do studiowania
na Uczelni, oraz usytuowanie poszczególnych wydziałów na terenie Krakowa.
Następnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– dr Marek Sawicki wygłosił swoje wystąpienie Wspólna polityka rolna po 2013 roku w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 20142020 ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
rolnictwa w przededniu prezydencji Polski
w Unii Europejskiej. Minister omówił kwestie
związane ze wspólną polityką rolną – podkreślił, że: nie sprzyja europejskiemu rolnictwu, nie
sprzyja jego rozwojowi oraz kształtowana jest
pod wpływem bieżących impulsów. Zdaniem
ministra Sawickiego potrzebna jest głęboka
i skuteczna reforma: Wspólna Polityka Rolna

ostatnich lat to polityka stagnacji. Europie potrzebna jest solidna reforma tej polityki, a nie
kosmetyczne zmiany, które utrzymują niesprawiedliwość. Dlatego polski rząd będzie zabiegał
o zmianę zasad podziału środków – podkreślił
Marek Sawicki. Polska proponuje uproszczenie, nowe kryteria podziału pieniędzy z Unii
Europejskiej. Pod uwagę mają być brane m.in.
powierzchnia użytków rolnych i warunki
użytkowania gruntów. Minister podzielił to
na dwa filary. Pierwszy filar dotyczy wsparcia
dla rolników, którzy spełniają następujące kryteria: produkcja rolna ma się odbywać na
określonej przestrzeni, chodzi tutaj o użytki
rolne; dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (w oparciu o 5 podstawowych kryteriów: rodzaj gleby, wielkość
opadów, długość okresu wegetacji, wysokość
n. p. m., spadek terenu); dla obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Drugi filar nosi
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nazwę „rozwojowego” – ma pomóc w poprawie konkurencyjności oraz innowacyjności.
Minister dodał również, że: w 2050 roku świat
będzie potrzebował od 70 do 100 procent żywności więcej niż obecnie. Tego nie zapewni
Afryka ani Azja, tylko właśnie Europa, której
potencjał jest nadal niewystarczająco wykorzystywany.
Następnie pan Jacek Soska, wiceprzewodniczący SWM, przedstawił „stanowisko”, które

zostało spisane na posiedzeniu w Racławicach
10 marca 2011 r. Dotyczyło ono wspólnych
problemów 5 województw południowowschodniej Polski, w szczególności, Problemem, z którym wspólnie się borykamy w województwach południowo-wschodniej Polski jest
trudna sytuacja rodzin na obszarach wiejskich,
dlatego potrzebne są zmiany w polityce rolnej.
Następnie głos zabrał Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –

Minister Rolnictwa dr Marek Sawicki

Uczestnicy konferencji
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Włodzimierz Okrajek. Przedstawił on stan
wykorzystania środków z działań PROW
2007-2013 w województwie małopolskim.
Dyrektor oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie – Jarosław Bomba – był
kolejnym wygłaszającym, który scharakteryzował możliwości pozyskania środków
finansowych z PROW 2007-2013 z działania
korzystanie z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów. Również omówił uproszczenie procedur zdobycia uprawnień doradczych dla absolwentów Uniwersytetu Rolniczego. Usługi te mogą być wykonywane przez
podmioty doradcze, zarówno publiczne jak
prywatne. Są finansowane do kwoty 1500
euro w okresie programowania. Usługi doradcze mogą świadczyć doradcy, którzy zostaną
wpisani na listę osób uprawnionych, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa
Rolniczego. Podmioty prywatne muszą posiadać akredytację. Co najmniej rok świadczenia usług doradczych rolnikom i posiadaczom
lasów, zatrudnianie osób, które posiadają
uprawnienia, posiadanie warunków lokalowych, brak zaległości podatkowych, nie
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu lub produkcji maszynami, urządzeniami przeznaczonymi dla rolnictwa lub
leśnictwa, zobowiązanie do składania corocznego sprawozdania ze świadczonych usług
doradczych do ministra właściwego ds. rolnictwa.
Następnie wystąpił prof. dr hab. Józef
Kania, wygłosił referat przedstawiający
Propozycje rozszerzenia zakresu wsparcia doradztwa rolniczego w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej UE na lata 2014-2020. Głównym
elementem referatu była innowacyjność rolnictwa.
Po prezentacjach odbyła się przerwa kawowo-degustacyjna. W tym czasie zostały
zaprezentowane produkty tradycyjne i regionalne z Małopolski.
W przerwie odbyła sie konferencja prasowa,
podczas której na pytania dziennikarzy odpowiadał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– dr Marek Sawicki.

konferencje

Młodzi naukowcy
wymienili się
doświadczeniami
Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Kraków, 12 marca 2011 r.
Prezentacja badań, dyskusja nad nimi,
W drugiej części konferencji przewodniczący
URSS Paweł Chałupnik wygłosił postulaty
kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – dr Marka Sawickiego, które dotyczyły
uproszczeń procedur i umożliwienie uczestniczenia w doradztwie rolniczym przez absolwentów Uniwersytetu Rolniczego z uprawnieniami. Głównym wnioskiem było zwolnienie
absolwentów z 23% VAT-u na usługi związane z doradztwem rolniczym, zwolnienie
z 20% wkładu, który rolnik, czy posiadacz
lasu musi pokryć lub znacznie zmniejszyć
w związku z korzystaniem z usług doradczych w ramach PROW 2007-2013 dla gospodarstw do 10 ha. Przedstawiono również
postulat, aby na Uniwersytecie Rolniczym
absolwenci mogli bezpłatnie odbyć szkolenie
z zakresu doradztwa rolniczego w ramach
wykorzystania wkładów z Uczelni i zdawania
egzaminu w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.
W odpowiedzi na postulaty Przewodniczącego URSS Pawła Chałupnika i po ustaleniach między CDR, ministerstwem oraz
władzami Uczelni od początku kwietnia odbywa się rekrutacja absolwentów i studentów
na kurs umożliwiający swobodne i pełnoprawne pełnienie usług doradczych dla polskich rolników.
Anna Knap, Paweł Chałupnik
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego

wymiana poglądów i integracja młodych
naukowców polskich uczelni o profilu rolniczym i przyrodniczym to główne cele
V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów,
która tradycyjnie już miała miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Tematem przewodnim konferencji była Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie.
Merytoryczna dyskusja nad szerokim spektrum badań podejmowanych przez środowisko doktorantów jako istotny czynnik wpływający na wielokierunkowy rozwój rolnictwa
i leśnictwa prowadzona była pod czujnym
okiem specjalistów ze świata nauki i praktyki.
W konferencji uczestniczyli: JM Rektor Uni-

wersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr
hab. Janusz Żmija, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersytetu Rolniczego
prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa
oraz dziekani i prodziekani poszczególnych
Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Wśród
zaproszonych i obecnych gości znaleźli się
również członkowie Rady Naukowej Studium Doktoranckiego UR, Wójt Gminy
Łącko pan Janusz Klag oraz Prezes Stowarzyszenia Polska Sieć Gospodarcza pan Krzysztof Duda.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał
JM Rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija,

Uroczyste otwarcie przez JM Rektora prof. Janusza Żmiję
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badawcze. Opracowane przez uczestników
wyniki badań prezentowane były w 8 tematycznych sesjach referatowych i posterowych
obejmujących: biologię i biotechnologię,
technologię żywności, rolnictwo, zootechnikę i weterynarię, leśnictwo, ochronę i inżynierię środowiska, ekonomię, agroekonomię
i agroturystykę oraz ogrodnictwo i architekturę krajobrazu. W sesji posterowej ze
względu na tematykę utworzony został dodatkowy dział: Inżynieria Rolnicza.
Zawartość cynku, żelaza i magnezu w miodzie, preferencje siedliskowe bobrów w Borach Dolnośląskich, analiza wybranych krakowskich oczyszczalni ścieków, ocena stanu
odżywienia kulturystów, wpływ formy jodu
na efektywność pobierania tego pierwiastka
– to tylko kilka tematów referatów z kilkudziesięciu, które zostały przedstawione.

Licznie przybyli uczestnicy konferencji z Polski
i zagranicy

Wręczenie nagród autorom najlepszych prac

który w swoim inauguracyjnym wystąpieniu
podkreślił jak ważne są tego typu działania,
konferencje, spotkania, pozwalające na
współpracę oraz wymianę metod i doświadczeń wśród pracowników naukowych.
Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak,
który mówił o współpracy Województwa
i Uniwersytetu Rolniczego Mając na względzie rozwój regionu korzystamy z wiedzy profesorów uczelni. Stawiamy na innowacyjność,
a innowacja to przede wszystkim ludzie. Taki
też jest program nauczania Uniwersytetu Rolniczego – innowacyjny. Mówił również
o przygotowaniach do przyszłego okresu
finansowania i korzystania ze środków unijnych oraz o konieczności wykorzystania
nauki w praktyce.
W tegorocznej edycji konferencji udział
wzięło 182 uczestników studiów doktoranckich z wielu ośrodków akademickich Polski
i Czech, reprezentujących nie tylko Uczelnie
wyższe, ale również jednostki i instytuty

Komisje oceniające, którym przewodniczyli
dziekani oraz pracownicy naukowi naszego
Uniwersytetu wspierani naszymi doktorantami oraz kadrą naukową z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jak również Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie wysłuchali wszystkich referatów oraz nagrodzili najlepsze.
Honorowy patronat nad V Ogólnopolską
Konferencją Doktorantów objęli:
JM Rektor UR – prof. Janusz Żmija
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
dr Marek Sawicki
Marszałek Województwa Małopolskiego –
Marek Sowa
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa –
Bogusław Kośmider.
Konferencja odbyła się dzięki ogromnej przychylności wielu osób i instytucji sponsorujących.
W imieniu uczestników V OKD bardzo serdecznie dziękuję Władzom Rektorskim oraz
Dziekańskim UR za wsparcie i pomoc zarówno merytoryczną jak i finansową.
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W imieniu organizatorów dziękuję sponsorom, którymi byli:
– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak,
– Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
w Krakowie oraz jednostki ogólnouczelniane:
– Studium Doktoranckie oraz Biuro Informacji i Promocji Uniwersytetu,
– Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Krakowie,
– Urząd Miasta Kraków,
– Urząd Miasta Tarnowa,
– Giełda Samochodowa – Rybitwy,
– Spółka Techclean Polska,
– Bank Spółdzielczy w Sędziszowie,
– Sklep Pawo – Odzież Męska.
Corocznie organizatorzy korzystają z wielkiej pomocy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego, którzy
poświęcają swój wolny czas na zrecenzowanie
nadsyłanych, a później prezentowanych na
konferencji prac badawczych. Niejednokrotnie też uczestniczą w pracach Komisji oceniających.
Konferencja nie odbyłaby się bez ogromnego
zaangażowania sztabu doktorantów tworzących Komitet Organizacyjny, którym bardzo
gorąco dziękuję za wysiłek i mrówczą pracę
nad przygotowaniem konferencji. Dziękuję
również kierownictwu i pracownikom Centrum Kultury Studenckiej za pomoc w realizacji spotkania integracyjnego.
Tego typu przedsięwzięcia dają nam, doktorantom, możliwość poznawania nowych
przestrzeni rzeczywistości naukowej i społecznej, które stają się dla nas ubogaceniem
i pozwalają na coraz większy rozwój naszych
zainteresowań.
Dzięki konferencjom nawiązane przyjaźnie
bardzo często stają się podstawą do wzajemnej współpracy naukowej oraz badawczej.
mgr inż. Elżbieta Kornalska
Przewodnicząca
Samorządu Doktorantów UR

konferencje

XIX Szkoła Zimowa
Metodologii Hodowli Bydła
„Praktyka nauce – nauka praktyce”
Zakopane, 4-8 kwietnia 2011 r.
Konferencję otworzył JM Rektor UR
w Krakowie prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
podczas uroczystej kolacji, w której także
wzięli udział m.in. dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. dr hab. Jerzy
Niedziółka, prodziekan prof. dr hab. Józef
Bieniek, kierownik Katedry Hodowli Bydła
prof. dr hab. Zygmunt Gil. Zagaił i prowadził uroczyste spotkanie prof. dr hab. Tadeusz Szulc. Wśród zaproszonych gości byli
m.in.: JM Rektor UP we Wrocławiu prof. dr
hab. Roman Kołacz, Dyrektor IZ PIB w Balicach prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Dyrektor IGHZ PAN w Jastrzębcu prof. dr
hab. Edward Dymnicki, Prezes ZG PTZ
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, PP profesorzy seniorzy; Henryk Jasiorowski
z SGGW w Warszawie – honorowy Prezydent Klubu Profesorów Hodowli Bydła
i Czesław Janicki z UP w Poznaniu były v-ce
Premier i równocześnie Minister Rolnictwa
w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
W Szkole wzięło udział 268 uczestników
ze wszystkich Ośrodków Akademickich
w Polsce i nie tylko. W czasie 5 dni odbyły
się obrady w 15 sesjach, na których wygłoszono 90 referatów oraz na 49 posterach doniesienia o prowadzonych aktualnie badaniach naukowych. Ponadto uczestnicy
Szkoły brali udział w imprezach towarzyszących m.in. w wycieczce do obory hodowli zachowawczej polskiego bydła czerwonego
u Gałów z Bańskiej Niżnej – hodowców
z dziada pradziada, do zapory w Czorsztynie,
do Zamku w Niedzicy, w spotkaniu z Redak-

Prof. dr hab. Jan Szarek wita zaproszonych gości

Uroczyste otwarcie Szkoły przez Prezydenta Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła
prof. dr hab. Tadeusza Szulca
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Referat wygłasza dr Tadeusz Jasiorowski

Zespół Góralski POX z Załucznego

torem Bydła Lechem Nawrockim, który
sprawował patronat medialny nad Szkołą
i równocześnie był jej sponsorem – przekazał
uczestnikom 250 egzemplarzy Bydła nr 3
z marca z wydrukowanymi 6 referatami zgłoszonymi na Szkołę. Była to najkrótsza droga
wdrożenia osiągnięć naukowych do praktyki
hodowlanej i równocześnie upowszechnienia
ważnych rozwiązań hodowlanych. Oprócz
tego hodowca owiec i polskiego bydła czerwonego Antoni Sukta z Poręby w pow.
myślenickim przeprowadził demonstrację
wyrobu „oscypków” połączoną z ich degustacją. Strategicznym sponsorem Szkoły były
firmy Konspol Holding z Nowego Sącza
i Konspol Bis ze Słupcy reprezentowane
przez jej prezesa Kazimierza Pazgana i dyrektora Antoniego Rączkę. Ponadto Szkoła
uzyskała wsparcie ze strony następujących

firm: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Expol Sp. z o.o. w Nowym Sączu,
Polmass S.A., Intervet, Wolimex, Zakłady
Mięsne Łmeat-Łuków S.A., Noack Polen Sp.
z o.o., Nutrimix Polska Sp. z o.o., Agrochemia Polska-Hypred Sp. z o.o., Alta Polska Sp.
z o.o., P.H. Konrad, Delacon Polska Sp.
z o.o., Lely East Sp. z o.o. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie rzeczowe lub finansowe, bo dzięki nim możliwe
były imprezy towarzyszące Szkole. Z folklorem podhalańskim zapoznał uczestników
Szkoły Zespół Góralski POX z Załucznego.
Oprócz referentów krajowych należy odnotować liczne grono wykładowców zagranicznych: Michael Henney i Piotr Ruciński
z Ambasady USA w Warszawie, Andre Eggen i Tomasz Krychowski z Francji, Claus
Langdahl z Danii, Nina H. Saether z Norwegii, Jozef Bulla i Peter Chrenek ze Słowackiego Uniwersytetu w Nitrze (Słowacja),
Milan Vasil, Gabriel Kovacz i Ivan Mikula
z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej
w Koszycach (Słowacja) oraz Boguslav Čermak i Jan Frelich z Uniwersytetu Południowo-Czeskiego z Czeskich Budziejowic.
Spośród krajowych referentów nie sposób
wymienić wszystkich, jednak z kluczowymi
referatami wystąpili: prof. dr hab. Eugeniusz
Herbut Ocena parametryczna jednostek
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naukowych; dr Tomasz Krychowski Program
szkolnictwa zootechnicznego we Francji; prof.
dr hab. Henryk Jasiorowski Perspektywy
przed polskimi hodowcami bydła; prof. dr
hab. Roman Kołacz Wybrane problemy dobrostanu bydła; dr inż. Krzysztof Adamczyk
et al. Badania nad behawiorem buhajów
w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem Sp. z o.o.; dr Tomasz Krychowski
Rewolucja genomowa w programach selekcji
i użytkowania buhajów; prof. dr hab. Tomasz Strabel Aplikacja selekcji genomowej do
praktyki hodowlanej na świecie; prof. dr hab.
Jędrzej Krupiński Ochrona zasobów genetycznych ras rodzimych w Polsce; prof. dr hab.
Andrzej Filistowicz Rodzime rasy bydła
i sposoby ich ochrony; prof. dr hab. Tadeusz
Szulc et al. Tajemnice mleka; prof. dr hab.
Józef Krzyżewski Pozyskiwanie od krów
mleka o podwyższonej wartości odżywczej
z wysoką zawartością składników biologicznie
czynnych; Bogdan Konopka i Grzegorz
Grodzki Działalność Polskiego Związku
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
a rozwój hodowli i chowu bydła mięsnego
w Polsce; prof. dr hab. Henryk Grodzki
Analiza użytkowości rozpłodowej krów ras
mięsnych w Polsce, prof. dr hab. Tadeusz
Żarski et. al. GMO – zwycięstwo nad naturą
czy droga do samozagłady?; prof. dr hab.
Zdzisław Smorąg et al. Transgeneza zwierząt
w hodowli, farmacji i medycynie; prof. dr hab.
Zdzisław Smorąg Kierunki badań nad przeżuwaczami w Europie – studia w ramach
ERIN (European Ruminant Infrastructure
Network); dr hab. Joanna Makulska Optymalizacja cyklu produkcyjnego i reprodukcyjnego krów wysoko mlecznych; prof. dr hab.
Marek Koziorowski et al. Wpływ melatoniny
na regulację rozrodu u bydła; prof. dr hab.
Zdzisław Boryczko Wpływ gospodarki mineralnej krów na ich płodność; prof. dr hab.
Zygmunt M. Kowalski Niedobory składników pokarmowych u krów mlecznych; dr hab.
Wiesław Świderek i prof. Ivan Mikula
Wrodzone mechanizmy obronne przewodu
pokarmowego bydła; prof. dr hab. Sławomir

konferencje

Mroczkowski et al. Medytacje nad stosunkiem człowieka do zwierząt gospodarskich,
prof. dr hab. Paweł Brzuski i mgr inż. Anna
Rzepka Hodowle fermowe zwierząt nieudomowionych; dr inż. Magdalena Hędrzak
Problematyka związana z występowaniem
gatunków określanych jako „konfliktowe”.
W wyniku dyskusji podczas sesji wyłoniły się
następujące postulaty, które po opracowaniu
będą przekazane stosownym adresatom.
• Selekcja genomowa jako najnowocześniejsza, a zarazem najefektywniejsza metoda
hodowli w czołowych państwach świata
czyni ogromne postępy. Niepokojące jest, że
w Polsce w wyniku sprzecznych interesów
między różnymi podmiotami (stacje hodowli
i unasieniania zwierząt, związki hodowców,
placówki naukowe itp.) obecnie panuje stagnacja we wdrażaniu w/w. metody do praktyki hodowlanej. Dlatego należy zjednoczyć
wysiłki wszystkich zainteresowanych stron.
• Program hodowli zachowawczej bydła
polskiego czerwonego obejmuje bardzo nieliczną populację krów (ok. 2 tys.), a istnieje
możliwość zwiększenia tej liczby do ok. 7 tys.,
co związane jest z dotacją finansową. Aby
zwiększyć populację krów w rejonie hodowli
zachowawczej należy objąć nią krowy-mamki,
jak to ma miejsce na przykład w Norwegii.
• W celu pozyskiwania mleka prozdrowotnego należy je produkować w oparciu o systemy utrzymania i żywienia bardziej ekstensywne z zachowaniem dobrostanu dla zwierząt oraz optymalnym wykorzystaniem
zasobów środowiskowych.
• Potrzebą chwili jest promocja tzw. wołowiny kulinarnej w Polsce. W tym celu zarówno Związek jak i zespoły producentów powinny zorganizować rynek bydła opasowego.
• W Polsce finansowane są głównie badania podstawowe. Dlatego nauka zootechniczna nie jest w stanie podejmować badań
na rzecz praktyki hodowlanej. Stąd propozycja, aby przedsiębiorstwa hodowlane w szerszym zakresie niż dotąd partycypowały zarówno w kosztach jak i zgłaszaniu aktualnych
problemów do rozwiązania.

Od lewej: prof. H. Jasiorowski, C. Janicki, J. Krupiński, J. Szarek, Z. Litwińczuk

Wykład dr Krzysztofa Rypuły (UP Wrocław) nt. ekonomicznych skutków BVD, na widowni
od lewej mgr inż. L. Hądzlik – Prezydent Federacji ZHBiPM

• Zarówno referaty jak i dyskusja wykazały
potrzebę uwzględnienia w programach studiów zootechnicznych w szerszym zakresie
praktyk produkcyjnych i hodowlanych (np.
o ile studenci we Francji w czasie studiów na
praktykach przebywają 18 miesięcy, to Polscy studenci mają tylko 2 miesiące praktyki).
Bardziej szczegółowe informacje o XIX
Szkole Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem można znaleźć w wydawnictwie
Szkoły Praktyka nauce – nauka praktyce –
warsztaty (IZ PIB Balice, 2011, Kraków, ss.
340) oraz w artykułach czasopism fachowych

(m.in. Bydło, Farmer, Hodowla i chów zwierząt, Przegląd Hodowlany).
Organizatorzy Szkoły dziękują wszystkim referentom, autorom doniesień oraz jej uczestnikom za aktywny udział i równocześnie zapraszają na XX Jubileuszową Szkołę Zimową
Hodowców Bydła w Zakopanem w 2012
roku.
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Tekst: prof. dr hab. Jan Szarek
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil
dr inż. Krzysztof Adamczyk
Zdjęcia: Edward Lewandowski

Konferencja Naukowa
„Badania innowacyjne z zakresu
użytkowania trzody chlewnej”
w ramach IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej
Krynica Zdrój, 6-8 kwietnia 2011 r.

W dniach od 6 do 8 kwietnia w Ośrodku
Szkoleniowym Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju należącym do
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła
się Konferencja Naukowa w ramach IV
Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej. Organizatorem spotkania była Katedra
Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
naszego Uniwersytetu przy współudziale
Działu Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. W konferencji udział
wzięli przedstawiciele wszystkich polskich
ośrodków akademickich kształcących na kie-

runku zootechnika (z Rzeszowa, Krosna, Zamościa, Warszawy, Siedlec, Olsztyna, Bydgoszczy, Szczecina, Poznania i Wrocławia),
Instytutu Zootechniki w Balicach oraz instytutów naukowych PAN (z Jabłonnej i Jastrzębca) zajmujących się problematyką hodowli i użytkowania trzody chlewnej. Bardzo
licznie reprezentowany był Instytut Zootechniki w Balicach. Konferencję zaszczycił swoją
obecnością Dziekan Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt prof. dr hab. lek. wet.
Jerzy Niedziółka. Przybyli także przedstawiciele instytucji związanych z praktyką hodowlaną: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Mało-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji
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polskiego Centrum Biotechniki w Krasnem
i Kleczy Dolnej, Mazowieckiego Centrum
Rozrodu i Hodowli Zwierząt w Łowiczu,
a także Śląsko-Opolskiej Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Profit.
Obrady rozpoczęto wstępną sesją dotyczącą
problematyki prowadzenia badań i realizacji
dydaktyki z zakresu użytkowania trzody
chlewnej w aspekcie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w której dokonano wymiany
poglądów w zakresie tytułowej problematyki. Wieczorem przy ognisku poznawano
meandry kultury góralskiej przy wydatnym
udziale byłego absolwenta naszej Uczelni pochodzącego z Łącka.

nie tylko nauka

7 kwietnia po uroczystym otwarciu konferencji w sesji plenarnej zatytułowanej Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody
chlewnej przedstawiono 4 referaty.
W pierwszym wystąpieniu prof. Agnieszka
Korwin-Kossakowska z Instytutu Genetyki
i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
z Jastrzębca przedstawiła Nowoczesne metody
genetyki molekularnej i ich wykorzystanie
w produkcji trzody chlewnej. Ułatwiony dostęp
do technik molekularnych powoduje, że w coraz większym stopniu wykorzystuje się wiedzę
o organizacji i polimorfiźmie genomu zwierząt. Bardzo nowoczesną metodą pozwalającą
na kompleksową analizę całego genomu zwierząt, jest technologia mikromacierzy DNA,
która umożliwia oznaczanie dużej liczby SNPs
(Single Nucleotide Polymorphism – polimorfizm pojedynczego nukleotydu) rozmieszczonych w genomie. To przybliża nas do poznania mechanizmów odpowiedzialnych za ujawnianie się cech produkcyjnych. Właściwe
przetworzenie ogromu tej wiedzy metodami
bioinformatycznymi oraz logiczne połączenie
z tradycyjnymi technikami obliczeniowymi
i metodami oceny zwierząt otworzy drogę do
nowoczesnej i bardziej efektywnej hodowli.
Wyniki najnowszych badań nad Przemianą
białka w ciele rosnących świń przedstawił dr
hab. Grzegorz Skiba z Instytutu Fizjologii
i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej. Możliwości świń do odkładania białka decydują
o tempie ich wzrostu i umięśnieniu tuszy.
Ilość białka odkładanego dziennie w ciele
zależy od potencjału wzrostowego świń,
którego ujawnienie wymaga stosowania mieszanek zbilansowanych pod względem
zawartości najważniejszych aminokwasów
egzogennych, proporcji lizyny/energii, dostosowanych do wieku i możliwości zwierząt
do odkładania białka.
Możliwości wzbogacania środowiska chowu
świń omówił dr inż. Jacek Nowicki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Postępowanie takie powinno zmniejszyć występowanie przepadków agresji i zmierzać do poprawy
dobrostanu trzody chlewnej. Elementy wzbo-

gacające środowisko chowu powinny charakteryzować się atrakcyjnym zapachem, przydatnością do żucia i deformowania.
Prof. Jacek Jura z Zakładu Biotechnologii
Rozrodu Instytutu Zootechniki w Balicach
mówił o Możliwościach praktycznych i etycznych granicach wykorzystania najnowszych
osiągnięć z dziedziny embriologii (także świń).
Stwierdził, że faktem stało się włączanie, wyłączanie, dodawanie do genomu genów
(także obcych gatunków). Stworzono transgeniczne zwierzęta, także świnie, które mogą
być wykorzystywane w celach terapeutycznych. Pozostaje pytanie o etyczne granice zastosowania tych wyników w praktyce.
Wszystkie referaty plenarne wywoływały bardzo ożywioną dyskusję, która była intensywnie kontynuowana w czasie pozasesyjnym.
W sesji młodych pracowników nauki i doktorantów zostały wygłoszone wybrane doniesienia z zakresu Aktualnych wyzwań w dziedzinie nauk rolniczych uwzględniające wyniki
najnowszych badań realizowanych obecnie
w poszczególnych Katedrach (jednostkach)
Hodowli i Chowu Trzody Chlewnej.
W części „turystycznej” spotkania Wiesław
Nowak z LZD w Krynicy barwnie i rzeczowo przedstawił dzieje i kierunki rozwoju
tego znanego i cenionego kurortu. Przybliżył
także tradycje bartnickie i pszczelarskie
w Beskidach, oraz kulturę łemkowską na tle
historii Polski.
Generalnie spotkanie stało się platformą wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki hodowlanej,
sprzyjało także zacieśnieniu kontaktów, które
powinny zaowocować bliższą współpracą,
pozwalającą lepiej dostosować się do zmieniających warunków gospodarki rynkowej.
Postanowiono w następnych latach kontynuować spotkania „trzodziarskie” w innych
ośrodkach akademickich.
Tekst: prof. dr hab. Czesław Klocek
Zdjęcia: dr inż. Tomasz Schwarz

CKU?

Patrz Michał (…) ten ekran wyświetla pierwszą datę swojego uruchomienia – 15.05.1997
– Ile to już lat minęło od tego czasu? – 14 lat?
No tak – to już tyle działamy tu w Centrum,
szmat czasu.
Nasuwa się pytanie – czym jest skrót podany
w tytule? Jak go rozszyfrować? Czy patrząc
na datę [15.05.1997] jesteśmy w stanie powiązać te dwie informacje?
Dla niektórych podane wyżej pytania mogą
wydawać się retoryczne, wprawdzie śmiem
twierdzić – i to nie bezpodstawnie, że część
pracowników Uniwersytetu Rolniczego o istnieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego
najzwyczajniej nie słyszała. Tego typu doświadczenia skłoniły mnie do napisania niniejszego artykułu.
Na samym początku chciałbym przenieść się
do czasów, kiedy wszystko się zaczęło. Na
mocy zarządzenia rektora nr 4/97 z dnia 20
stycznia 1997 r. została utworzona jednostka
Centrum Kongresowego działającego na
Uniwersytecie Rolniczym, mieszcząca się na
Wydziale Leśnym przy al. 29 Listopada 46.
Oto w jaki sposób pisał o Centrum Dziennik
Polski:
Po raz pierwszy w dziejach krakowskiej Akademii Rolniczej naukowcy i studenci rozpoczynali rok akademicki ‘u siebie’. Do tej pory rolnicza uczelnia korzystała z gościnności UJ.
Wczorajsza inauguracja odbyła się już w nowej
znakomicie wyposażonej auli Centrum Kongresowego.
Pierwotnie jego zadania miały opierać się na
wynajmie nowo wybudowanej Auli. Nadzór
nad jednostką sprawował ówczesny Rektor –
prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz. Pierwszymi pracownikami ówczesnego CK, byli:
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mgr inż. Ewa Boba – jako kierownik oraz
Stanisław Maślanka pracujący na stanowisku referenta administracyjno-technicznego.
Oto jak Pan Stanisław określa tamte czasy:
To był dobry okres Centrum, wspólnie z Panią
Ewą zajmowaliśmy się wszystkimi aspektami.
Centrum rozwijało się zaskakująco szybko,
i przez to 3 lata później musieliśmy przyjąć kogoś do pomocy, los chciał, że władze zatrudniły
Wojtka (Wojciech Maślanka). Przejął on
funkcję referenta administracyjnego. Jeszcze
w roku utworzenia jednostki w jej struktury
został włączony Klub Akademicki „Arka”.
Dzień 14 marca roku 2006 był datą bardzo
ważną dla jeszcze wtedy Centrum Kongresowego. Tego dnia zostało utworzone zarządzeniem rektora nr 6/2006, Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dla pracowników było to
swoiste wyróżnienie i zaufanie w ich możliwości, gdyż poprzez zmianę statusu zostały
zwiększone obowiązki. Ówczesny okres obfitował w szereg zmian. Tak o wspomnianych
wydarzeniach wypowiada się obecny Dyrektor Centrum Transferu Technologii, a niedawny kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Krzysztof Klęczar:
W 2006 roku zostały poczynione pierwsze kroki
mające na celu utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Do istniejącego Centrum
Kongresowego (zatrudniającego 3 osoby) dołączono obiekt reprezentacyjno-konferencyjny, jakim jest Dworek Uniwersytetu Rolniczego. Na
bazie tych jednostek powstało wspominanie
CKU. Pierwszym Dyrektorem nowo powstałej
jednostki był dr Krzysztof Kosiński.
[dalsza część wywiadu w późniejszej części]

* * *
Do przejścia na zasłużoną emeryturę, dotychczasowa kierownik mgr inż. Ewa Boba,
objęła posadę Głównego Specjalisty. Niedługo po tym, z faktu przyłączenia Dworku
UR do struktur CK i towarzyszącym temu
działaniom, została podjęta decyzja o zmianie miejsca pracy mgr inż. Ewy Boby, która
tym samym zajmować miała się administra-

cją Dworku UR przy ulicy Balickiej. Początkowo rangę pełniącego obowiązki, a niedługo po tym, kierownika, objął mgr inż.
Krzysztof Klęczar (dop. red. – ówczesny kierownik Klubu Akademickiego „Arka”).
W 2010 roku CKU zostało włączone
w struktury CTT (Centrum Transferu Technologii). W tym samym okresie nastąpiła też
reorganizacja stanowisk.
Inż. Wojciech Maślanka, który piastował
wówczas stanowisko samodzielnego referenta, został wybrany na kierownika Centrum, a ówczesny kierownik mgr inż.
Krzysztof Klęczar objął stanowisko dyrektora Centrum Transferu Technologii. Tym
samym powstał wakat w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego. W połowie
września CKU ogłosiło dwa konkursy na
pracownika administracyjno-technicznego
oraz pracownika administracyjnego. Pierwsze stanowisko przypadło Michałowi Frasińskiemu, natomiast drugie inż. Katarzynie
Prusinowskiej, która połowę swojego etatu
poświęca pracy na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kadrę kompletują najbardziej
doświadczeni pracownicy: Stanisław Maślanka oraz mgr inż. Ewa Boba, pracujący
w Centrum nieprzerwanie od 14 lat.
Do najwybitniejszych dzieł ówczesnego Centrum Kongresowego, a obecnego Centrum
Kształcenia Ustawicznego zalicza się organizowaną corocznie, a zapoczątkowaną już
w pierwszym roku funkcjonowania jednostki
– Małopolską Giełdę Agroturystyczną. Celem Giełdy jest propagowanie agroturystyki,
jako alternatywnej formy wypoczynku na łonie i w zgodzie z naturą oraz pomoc w promowaniu rejonów wiejskich i ukazanie ich
atrakcyjności. Od samego początku, MGA
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa i jego okolic. Co roku
swoją ofertę prezentuje coraz większa liczba
wystawców. Dla potwierdzenia, obecna, już
XIV Giełda zaowocowała największą frekwencją z wszystkich dotychczas przeprowadzonych. Co tylko potwierdza trafność tej
inicjatywy.
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[c.d wywiadu…]
Czym zajmował się Pan przed objęciem
posady kierownika w Centrum?
K. Klęczar: Jeszcze, jako student UR, podjąłem pracę w Klubie Akademickim „Arka”,
będąc na 5-roku studiów dostałem propozycję objęcia posady kierownika. Moja przygoda trwała około półtorej roku. Uważam
ten okres za bardzo udany (…). Kiedy na horyzoncie pojawiła się propozycja rozwoju
i wykorzystania nabytych umiejętności
w nowo powstającej jednostce (CKU dop.
red.) nie zastanawiałem się długo, chciałem
podając wyzwanie.
Czy pamięta Pan, jakie były pierwsze decyzje nowego kierownika Centrum? W jaki
sposób chciał Pan prowadzić i zarządzać
nowo powstałą jednostkę?
K. Klęczar: W życiu staram się wyznawać
zasadę ewolucji, nie rewolucji. Mam świadomość tego, że jestem jeszcze młody, że do
przekonania o przysłowiowym zjedzeniu
wszystkich rozumów mi jeszcze bardzo daleko. Z tego też faktu, swoje decyzje opierałem na dogłębnych analizach oraz rozmowach z pracownikami Centrum, wykorzystując tym samym ich bagaż doświadczeń.
Bardzo wiele nauczyłem się od Ewy Boby,
Stanisława Maślanki oraz obecnego kierownika Centrum – Wojciecha Maślanki.
Na samym początku Centrum Kongresowe
współistniało jako jedna jednostka z ówczesnym Akademickim Centrum Kultury. Po
paru latach mimo dobrej współpracy zostały rozłączone. Jak wyglądała ich współpraca i dlaczego doprowadzono ich do odseparowania?
K. Klęczar: Tu wypada się cofnąć do początków. Faktycznie, Centrum Kongresowe oraz
„Arka” figurowały jako jedna jednostka, mająca jednego przełożonego oraz uzupełniający
się wzajemnie zespół pracowników. Założenia
były następujące: „Arka” miała być klubem
środowiskowym, również o zadaniach konferencyjnych. Z czasem jednak okazało się, że
uwydatniała się potrzeba utworzenia klubu
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studenckiego z prawdziwego zdarzenia.
Wychodząc na przeciw narastającym oczekiwaniom, ówczesne władze rektorskie JM Rektor prof. dr hab. Zbigniew Ślipek, a następnie JM Rektor prof. Janusz Żmija – podjęli
decyzję o częściowej zmianie struktury organizacyjnej. Doprowadzając do rozłączenia
wspomnianych jednostek. (…) Uważam, że
ten rozdział wyszedł obu stronom na plus.
Jak scharakteryzowałby Pan jednostkę
CKU, czy istnieją tu jakiegoś rodzaju zwyczaje, zawsze przestrzegane?
K. Klęczar: Centrum jest jednostką specyficzną. To nie jest typowa jednostka o charakterze urzędniczym, realizująca zadania bieżące, bardzo powtarzalne (…) Praca w CKU
wymaga ogromnej dyscypliny, szczególnie samodyscypliny. Nie tylko od kierownika, ale
i wszystkich pracowników. Poza zadaniami
rutynowymi (…) dochodzą dodatkowe – obsługa Uniwersytetu dla Młodzieży, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursy, szkolenia. Tu
każdy musi wiedzieć, co, kiedy i gdzie ma robić. Pracownicy Centrum muszą zostawać do
późnych godzin popołudniowych czy nawet
nocnych i niejednokrotnie być obecni na
miejscu pracy w weekendy, a nawet w święta.
Dlatego też w tym zespole niezwykle ważna
jest atmosfera. To, że Centrum odnosiło
i wciąż odnosi sukcesy, to, że poważni kontrahenci do nas wracają, chcą nawiązywać
współpracę, wysyłają pisma z podziękowaniami świadczy, że jakość obsługi jest bardzo
dobra. Głównym warunkiem tego jest zgranie zespołu.
Co ze zwyczajami?
K. Klęczar: To, że zespół jest ze sobą tak zintegrowany, generuje pewne przyzwyczajenia,
tudzież zwyczaje. Istnieje w Centrum tradycja
dotycząca przerwy. Staraliśmy się tego pilnować, (chodź oczywiście często było to niemożliwe) usiąść wspólnie o 10:00 do piętnasto-minutowej przerwy przy kawie, porozmawiać, niekoniecznie o pracy. Tę tradycję
przekazała mi kierownik Ewa Boba. Jestem
bardzo zadowolony, że za mojej kadencji, pomimo ogromnego natłoku obowiązków,

Od lewej: Stanisław Maślanka, inż. Katarzyna Prusinowska, inż. Wojciech Maślanka,
Michał Frasiński
udało nam się ją utrzymać i przestrzegać.
Mam nadzieję, że owa tradycja nie zaniknie,
gdyż jest to bardzo miłe i integrujące zespół.
Jak wspomina Pan pracę w Centrum?
K. Klęczar: Szczególnie chciałbym zwrócić
uwagę na 3 aspekty. Po pierwsze – dwa kolejne dni nie były nigdy takie same. Człowiek
przychodząc do pracy nie wiedział tak naprawdę, jakie obowiązki na niego spadną. To
jest bardzo ciekawe i pozwala się rozwinąć.
Kolejny aspekt dotyczy możliwości poznania. W Centrum miałem przyjemność niejednokrotnie współpracować z profesorami,
z kadrą Uniwersytetu, a podczas organizacji
konferencji czy szkoleń z wieloma instytucjami, osobami z całej Polski i zagranicy.
To, co pozwala się bardzo dużo nauczyć.
Trzeci aspekt dotyczy wspominanej już
przeze mnie wielokrotnie atmosfery. Człowiek przychodząc do pracy nie musi się zastanawiać, kiedy wyjdzie, bo czuje przy tych
ludziach jak w domu (…).
Powiedzmy coś o sukcesach, co w Pana
mniemaniu jest największym sukcesem
CKU?
K. Klęczar: Jak dla mnie największym sukcesem jest to, że pomimo zwiększającego się zakresu prac poziom świadczonych usług jest
wciąż na bardzo wysokim poziomie. Opinie,
oceny, listy gratulacyjne, które otrzymujemy

dają nam tę świadomość, że wykonujemy
swoją pracę dobrze. Wielkie korporacje
i firmy wracają do nas co roku, pomimo tego,
że konkurencja nie śpi. Bardzo się cieszę, że
mogłem tu być i pomimo tego, że już nie jestem stricte w centrum, to nadal jestem z nim
związany. Jednostka w dalszym ciągu funkcjonuje dobrze, a wręcz coraz lepiej. Co jest
ważne i budujące – w słowniku tej jednostki
nie znalazłem do tej pory wyrażenia „nie da
się” – wszystko się da, wystarczy chcieć!
Na koniec gra w skojarzenia! Pierwsze trzy
słowa kojarzące się Panu z Centrum Kształcenia Ustawicznego...
K. Klęczar: Praca, rozwój, zaangażowanie,
…Wojciech Maślanka…
K. Klęczar: Wspaniały, dobry człowiek
i świetny pracownik,
…Stanisław Maślanka…
K. Klęczar: Złote serce, złoty człowiek, złota
rączka,
…Ewa Boba…
K. Klęczar: Kierownik, doświadczony pracownik, osoba niezwykle ciepła i pomocna.
cyt. „...w słowniku tej jednostki nie znalazłem do tej pory wyrażenia „nie da się” –
wszystko się da, wystarczy chcieć!”
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Michał Frasiński
Centrum Kształcenia Ustawicznego UR

Narciarsko-snowboardowy
integracyjny weekend
w Bukowinie Tatrzańskiej
Bukowina Tatrzańska, 5-6 marca 2011 r.
Bardzo miło było nam zaprosić pracowników
Uniwersytetu Rolniczego na krótki wypad
w marcowy weekend do Bukowiny Tatrzańskiej. Cel wyjazdu był bardzo prosty – czynny
odpoczynek na stoku, relaks w basenach termalnych i sympatyczne spędzenie czasu przy
kominku i gitarze. Wszystko zaczęło się od
zbiórki w sobotni mroźny poranek pod Studium WF. Z tego miejsca rozpoczął się konwój samochodów w kierunku Bukowiny
i stoku narciarskiego „Rusiński”. Po niecałych
dwóch godzinach większość z nas miała już
narty na nogach, nieliczni skrępowali nogi
jedną deską snowboardową i nieporadnie ruszyliśmy w kierunku wyciągów. Wspaniałe
warunki jedynie zachęcały do pięknych równych i pokazowych skrętów. Dokładnością,
precyzją i zaangażowaniem w dopracowaniu

Białe szaleństwo u podnóża Tatr
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techniki narciarskiej wyróżniły się dwie najmłodsze uczestniczki narciarskiego szaleństwa 10-letnie: Wiktoria i Diana, które opanowały mały wyciąg orczykowy.
Po takim wysiłku należała się zasłużona nagroda. Pierwszą był gorący obiad, przy którym można było podziwiać wspaniałą panoramę Tatr, rozpościerającą się tuż za oknami
naszego pensjonatu. Drugą nagrodą była regeneracja sił i możliwość wygrzania zmęczonych mięśni w termalnych źródłach Bukowiny. Wprawdzie najwyraźniej większość
przebywających na Podhalu ludzi miała podobny pomysł na spędzenie sobotniego popołudnia, ale zupełnie nam to nie przeszkadzało. Tak, więc zrelaksowani, wypoczęci
i ponownie głodni ruszyliśmy w kierunku
pensjonatu i sympatycznej jadalni z kominkiem, widokiem na góry i pachnącą grillowaną szynką! I w tak pięknym górskim klimacie minął nam dzień, a później i wieczór
wspomagany gitarami i śpiewem. Poranek
przywitał nas pachnącą kawą, a już zaraz po
niej szykowaliśmy się do ponownego białego
szaleństwa. Obowiązkowe kilka godzin na
stoku zakończyły ten intensywny, ale i bardo
rekreacyjny wyjazd, z którego, mamy nadzieję wszyscy byli zadowoleni. Bardzo dziękujemy tym, którzy zechcieli spędzić czas
w gronie przyjaciół z Uczelni. Na następny
taki wyjazd zapraszamy już w wiosennej aurze i może będzie to powtórka z wrześniowego weekendu żeglarskiego?
Tekst:mgr Paweł Lisek
Zdjęcia: Maciej Bojarski
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Konkurs architektoniczny na
opracowanie projektu koncepcyjnego
zagospodarowania otoczenia
budynków Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie rozwiązany!
Kraków, 10 lutego 2011 r.

8 marca 2011 r. została otwarta, w Klubie Studenckim „Arka”, wystawa prac nagrodzonych
i wyróżnionych w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego
zagospodarowania otoczenia budynków Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, znajdujących się przy ul. Balickiej w Krakowie.
W trakcie otwarcia, w obecności władz
Uczelni, przedstawicieli wydziałów, zaproszonych gości i licznie przybyłych studentów,
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof.
Janusz Żmija wręczył nagrody i wyróżnienia
uczestnikom konkursu.
Konkurs został ogłoszony 4 października
2010 r., jako przedsięwzięcie jednoetapowe,
zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Regulamin dopuszczał
tworzenie zespołów.
Z 72 zgłoszonych uczestników w terminie
(do 2 lutego 2011r.) prace złożyło 30.
Konkurs dotyczył obszaru należącego w całości do Uniwersytetu Rolniczego, znajdującego się przy ul. Balickiej 253, położonego

pomiędzy ulicami: Balicką, Majora „Łupaszki”, Emila Godlewskiego i Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
Celem konkursu było:
• uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, formalnym oraz użytkowym
koncepcji zagospodarowania przedmiotowego obszaru;
• wyłonienie zwycięzcy, którego praca zostanie uznana za najlepszą;
• podniesienie jakości procesu dydaktycznego studentów Uniwersytetu Rolniczego;
• uzyskanie materiałów wyjściowych do
przygotowania wytycznych do projektu
urbanistyczno-architektonicznego dla
przedmiotowego obszaru.
Komisja Konkursowa w składzie:
• prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady –
Przewodniczący Komisji
• dr inż. arch. Leszek Bylina – Sekretarz
Komisji
• prof. dr hab. Jan Pawełek – Członek
Komisji

Nagrody wręczył Rektor UR
prof. Janusz Żmija

Szczęśliwi zwycięzcy
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niczno-gospodarcze obiektów dydaktycznonaukowych) i akademickie (ogród studencki,
miejsce pracy i rekreacji etc.).

Wystawa pokonkursowa prac

•
•
•
•

dr hab. inż. Piotr Muras – Członek Komisji
mgr inż. Krzysztof Ziółkowski – Członek Komisji
mgr inż. Krzysztof Klęczar – Członek
Komisji
dr hab. inż. Wojciech Przegon

wybrała cztery prace zwycięskie oraz wyróżniła sześć innych.
Zwycięskie zespoły to:
I miejsce – „EkoArtProject”: Anna Waligóra-Jędrzejowska i Magdalena Owczarek
II miejsce – Magdalena Pypeć i Justyna Mazur
III/1 miejsce – Katarzyna Podobińska i Żaneta Sobkiewicz
III/2 miejsce – Agnieszka Gobiec,
Agnieszka Ciaputa i Elwira Król
Wyróżnienia:
1) Anna Adamczyk, Beata Czernik i Róża
Krawczyk
2) „KaSandra”: Sandra Będziszewska i Katarzyna Czajka
3) Elżbieta Jurczyk
4) Krzysztof Piła

5) Kinga Szarek, Marta Stachurska i Piotr
Malec-Lewandowski
6) Jarosław Wójcik, Aleksandra Ślusarz
i Maciej Uzar
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
a zarazem Przewodniczący Komisji, ufundował nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda – 5.000 zł
II nagroda – 3.000 zł
oraz dwie III nagrody po 1.500 zł każda
Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie propozycji programowych, wytycznych projektowych oraz projektu koncepcyjnego zagospodarowania otoczenia budynków Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji przy ul. Balickiej w Krakowie.
Projekt miał przedstawiać rozwiązania przestrzenne, architektoniczne, estetyczne, funkcjonalne i programowe, spajające w jedną całość obszar inwestycji i uwzględniające potrzeby naukowo-dydaktyczne (pola ćwiczeń
studenckich, kolekcje ogrodniczo-dendrologiczne etc.), gospodarcze (zaplecze tech-
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Opracowania projektowe miały uwzględniać:
• spełnienie standardów użytkowych i eksploatacyjnych,
• wysoką jakość estetyczną obiektów i terenu inwestycji,
• zachowanie ciągłości historycznej miejsca (należało uwzględnić w projekcie zalecenia konserwatorskie dla części historycznej obszaru),
• harmonijne wkomponowanie projektowanych elementów w istniejące otoczenie,
• sprawną obsługę ruchu pieszego i kołowego,
• stosowną ilość miejsc parkingowych dla
samochodów i rowerów,
• stworzenie spójnej całości zagospodarowania, poprzez zachowanie odpowiednich relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem,
• elastyczność użytkowania terenu inwestycji (podatność na zmiany w przyszłości),
• elastyczność realizacji inwestycji (możliwość etapowania),
• ekonomikę rozwiązań.
Zwycięskie prace spełniły większość wymaganych kryteriów i będą mogły być podstawą
do przygotowania wytycznych do projektu
urbanistyczno-architektonicznego kampusu
uniwersyteckiego przy ul Balickiej.
Wystawione projekty można było oglądać do
dnia 12 marca.
Był to pierwszy, ale nie ostatni – jak podkreślił Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. Włodzimierz Sady, konkurs
architektoniczny, zorganizowany z myślą
o wykorzystaniu potencjału twórczego studentów Uniwersytetu Rolniczego dla dobra
swojej Alma Mater.
dr inż. arch. Leszek Bylina

nie tylko nauka

XIII Olimpiada Języka Niemieckiego
Kraków, 5-14 kwietnia 2011 r.

Pierwsza połowa kwietnia upłynęła w Studium Języków Obcych pod znakiem języka
naszych zachodnich sąsiadów – odbyła się
XIII Olimpiada Języka Niemieckiego.
Olimpiady językowe już od 26 lat są stałym
elementem działalności dydaktycznej Studium. Corocznie organizowane są na przemian Olimpiada Języka Angielskiego i Olimpiada Języka Niemieckiego. W przeszłości odbywały się także Turnieje Języka Rosyjskiego.
Hasło tegorocznej Olimpiady Mit jeder neu
gelernten Sprache erwirbt man eine neue Seele
(Z każdym nowo opanowanym językiem wstępuje w ciebie nowa dusza) trafnie oddaje standardy i rekomendacje Rady Europy odnośnie
polityki językowej w obrębie edukacji wyższej. Patronat nad Olimpiadą objął Prorektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich UR prof.
dr hab. Włodzimierz Sady.
Eliminacje pisemne, które odbyły się 5 kwietnia 2011 r. w siedzibie Studium przy ul. św.
Marka 37, zgromadziły 48 studentek i studentów (przeważała płeć piękna). Wszyscy
zmierzyli się z opracowanym przez Zespół
Języka Niemieckiego testem, w którym
oprócz opanowania trzech głównych sprawności językowych na poziomie B1/B2 zgodnym z europejskimi kryteriami oceniania,
trzeba było wykazać się znajomością geografii, historii, kultury, polityki, a nawet… kulinariów krajów niemieckojęzycznych.
Do finału – części ustnej Olimpiady w dniu
14 kwietnia 2011 r. zakwalifikowało się 12
osób. Zgodnie z tradycją zebranych powitał
kierownik Studium Języków Obcych mgr
Stefan Załucki. Życząc finalistom powodzenia w czekających ich zmaganiach podkreślił
jednocześnie duże znaczenie znajomości języka niemieckiego we współczesnym świecie,

zwłaszcza w kontekście otwierających się
właśnie dla Polaków rynków pracy w Niemczech i Austrii. Początkowe zdenerwowanie
i napięcie uczestników finału zostało szybko
rozładowane dzięki staraniom lektorek i finaliści przystąpili do szlachetnej rywalizacji,
krzepiąc siły przygotowanymi dla nich kanapkami, ciastami i owocami. Jury pod przewodnictwem mgr Tadeuszy Pisarek – kierownika Zespołu Lektorów Języka Niemieckiego, z przyjemnością przysłuchiwało się
wypowiedziom studentek i studentów naszej
uczelni. Podziwiano nie tylko ich sprawność
i swobodę językową, lecz również oryginalne
poglądy, wiedzę z różnych dziedzin, a także
poczucie humoru i umiejętność szybkiego reagowania językowego w zaskakujących czasem sytuacjach. Miłą niespodzianką był
udział w tegorocznym finale uczestników
Olimpiad z poprzednich lat, którzy mimo
ukończenia już przewidzianego programem
studiów kursu języka niemieckiego, nadal
rozwijają swoje umiejętności i nie tracą kontaktu ze Studium.
Decyzją Jury laureatami XIII Olimpiady
Języka Niemieckiego zostali:
I miejsce Renata Nogala studentka III roku
Technologii Żywności
II miejsce Aleksandra Zadora studentka II
roku Biotechnologii
III miejsce Katarzyna Szajdecka studentka
II roku Gospodarki Przestrzennej
IV miejsce Piotr Sławik student IV roku
Geodezji
V miejsce Monika Rewkowska studentka II
roku Geodezji
Laureatów uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Wszyscy finaliści otrzymali po-

W trakcie egzaminów…

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
nadto nagrody pieniężne ufundowane przez
Studium Języków Obcych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom!
Kolejna, trzynasta już, Olimpiada Języka
Niemieckiego przeszła do historii. Jako organizatorom pozostała nam niewątpliwa satysfakcja, że spełniła swoją rolę w popularyzowaniu języka niemieckiego wśród studentów
naszej uczelni. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnej Olimpiadzie za
dwa lata, zaś w roku przyszłym
zorganizowana zostanie kolejna Olimpiada
Języka Angielskiego.
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Tekst: mgr Anna Kopczyńska
Studium Języków Obcych UR
Zdjęcia: mgr inż. Karol Król

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Wychowanków
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych
w Krakowie za rok 2010
Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie na
wniosek Komitetu Założycielskiego zostało
wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dniu
10.12.2009 roku pod nr KRS 0000343897.
Tak więc na początku 2010 roku Stowarzyszeniem kierował Komitet Założycielski
w składzie: Grzegorz Rekliński, Zdzisław
Kulpa i Andrzej Pawłowski.
Komitet koncentrował się na sprawach formalno-prawnych i adaptacji pomieszczeń
wynajmowanych od Uniwersytetu Rolniczego na siedzibę Stowarzyszenia i Klubu

BUDA, Dzięki pomocy wielu członków Stowarzyszenia prace adaptacyjne przebiegły
szybko i już w styczniu 2010 roku odbyło się
nieoficjalne otwarcie Klubu. Walne Zgromadzenie członków zwołane przez Komitet Założycielski w dniu 15 stycznia 2010 roku wybrało władze statutowe Stowarzyszenia.
Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej po zebraniach konstytucyjnych był następujący:
Zarząd

Grzegorz Rekliński – Prezes, Członek Zarządu; Witold Lenarczyk – Wiceprezes,

Występ Kabaretu „O co chodzi”
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Członek Zarządu; Andrzej Pawłowski – Sekretarz, Członek Zarządu; Ewa Boba –
Członek Zarządu; Marek Myśliński – Członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna

Stanisława Sady – Przewodnicząca; Zofia
Misiewicz – Członek; Aleksander Szmigiel
– Członek.
Zarząd zabrał się ostro do pracy, ale
w związku z błędami formalnymi (głosowanie tajne) Sąd Rejestrowy zalecił powtórzenie zebrania wyborczego. Odbyło się ono 23
lutego 2010 roku. Zebrani wybrali ponownie
władze statutowe Stowarzyszenia w identycznym składzie.
Wybrane władze kontynuowały adaptację
pomieszczeń oraz zajmowały się sprawami
formalno-prawnymi. Założono konto
w Banku PKO SA, uzyskano numer
REGON w GUS oraz NIP w Urzędzie Skarbowym. Ponadto Zarząd wystąpił, zgodnie
z uchwałą Zgromadzenia Członków, do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie
Stowarzyszenia do Rejestru Przedsiębiorstw,
co nastąpiło 3 marca 2010 roku. Zarząd zawarł także umowę z Biurem Rachunkowym
„Na Plusie” (ul. Bonarka 19, 30-415 Kraków) na prowadzenie ksiąg rachunkowych
Stowarzyszenia. Równolegle prowadzono akcję informacyjną na temat powstania Stowarzyszenia i celów jego działania. Rozesłano
ponad 300 listów z informacjami i deklaracjami członkowskimi do absolwentów UR,

nie tylko nauka

uruchomiono stronę internetową Stowarzyszenia (www.wychowankowie.ur.krakow. pl),
zawierającą pełne informacje o Stowarzyszeniu i stale aktualizowaną. Utworzono rejestr
członków z adresami, telefonami i adresami
e-mailowymi, którzy co najmniej raz w miesiącu są informowani drogą elektroniczną
i telefoniczną o aktualnych sprawach Stowarzyszenia i programie imprez w Klubie
BUDA. W lokalu Stowarzyszenia zainstalowano telefon, telewizję cyfrową, Internet
bezprzewodowy i przewodowy.
Podstawowym zadaniem Zarządu było zakończenie adaptacji pomieszczeń oraz załatwienie zezwoleń SANEPID-u na prowadzenie baru, a także koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Dzięki ogromnej pracy
i samozaparciu wszystkich członków Zarządu przezwyciężono wszelkie trudności
i Klub BUDA został oficjalnie otwarty
w dniu 14 maja 2010 roku. To był początek
ożywionej działalności Klubu.
Adaptacja pomieszczeń i zakup urządzeń,
liczne opłaty związane z uruchomieniem
działalności gospodarczej, a także stosunkowo wysoki czynsz najmu groził zachwianiem płynności płatniczej więc Zarząd podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki. Bezprocentowo udzielili jej dwaj członkowie
Zarządu. Szczegóły w Sprawozdaniu finansowym (do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia). Do maja finansowanie naszych poczynań mogło być realizowane tylko z wpisowego i darowizn. Działalność gospodarcza,
czyli prowadzenie baru, zacznie przynosić
dochody dopiero za jakiś czas.
Równocześnie Zarząd prowadził intensywne
negocjacje z przyjaznymi dla naszych poczynań, Władzami Uniwersytetu Rolniczego na
temat statusu reaktywowanego przez Stowarzyszenie Klubu BUDA. Negocjacje zakończone zostały sukcesem. Zarządzeniem Rektora UR od 1 listopada 2010 roku Klub Buda
został włączony do Centrum Kultury Studenckiej UR, a Stowarzyszenie wynajmuje
w nim tylko bar i powierzchnię biurową, będąc równocześnie współgospodarzem Klubu.

Twórcy skeczy zaskakują ciągle swoimi pomysłami

W reaktywowanym Klubie BUDA Stowarzyszenie realizuje podstawowe cele statutowe: zacieśnienie więzi między różnymi
rocznikami absolwentów; integracja międzypokoleniowa – absolwenci – studenci; organizowanie koncertów, szkoleń, spotkań koleżeńskich i towarzyskich; wspieranie inicjatyw studentów w zakresie kultury –
impresariat artystyczny.
W ramach tego ostatniego punktu Stowarzyszenie przejęło opiekę artystyczną nad Kabaretem Studentów UR „O co chodzi?” umożliwiając mu regularne występy w Klubie. Od
maja do grudnia kabaret wystąpił 9 razy na
scenie BUDY. W ramach zacieśniania kontaktów między rocznikami odbyło się w BUDZIE 5 zjazdów absolwentów z różnych
roczników, 3 spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia tzw. Wieczory ćwiartkowe. Natomiast w ramach organizacji imprez kulturalnych odbyły się 2 recitale
gwiazdy kabaretu „Pod Budą” – Marty Stanek, 2 koncerty Jazzowe OLD METROPOLITAN BAND, 2 Koncerty Andrzeja
Mroza, 2 koncerty HIP-HOP, Koncert Muzyki góralskiej, Wieczór Poetycko-Muzyczny,
1 spotkanie z cyklu „Nasi wspaniali wykła-

dowcy” z profesorem Leszkiem Czuchajowskim jako gosciem oraz kilkanaście spotkań
towarzyskich, które organizowali studenci lub
absolwenci. Nadmienić należy, iż w okresie
lipca – sierpnia ze względu na okres wakacyjny i dalsze prace adaptacyjne nie organizowaliśmy imprez kulturalnych w Klubie.
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Zarząd odbył 11 zebrań protokółowanych i kilkanaście roboczych. W rejestrze członków
Stowarzyszenia na 31 grudnia zapisanych
było 145 członków – w tym 2 prawnych i 11
wspierających. Jest to ilość niezbyt zadawalająca w związku z tym w kolejnym roku Zarząd poświęci temu problemowi znacznie
więcej uwagi. Wpisowe opłaciło około 90%
członków. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przez Biuro Rachunkowe (do
wglądu w siedzibie Stowarzyszenia).
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Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Grzegorz Rekliński
Wiceprezes Witold Lenarczyk
Sekretarz Andrzej Pawłowski
Członek Zarządu Ewa Boba
Członek Zarządu Marek Myśliński
Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia

Kapusta
w ochronie gleb i roślin
Wydaje się nam, że kapusta nie ma już dla
nas tajemnic. Kapusta z grochem, bigos, gołąbki, surówka z kapusty, kiszona kapusta, kapuśniak, itd. Tymczasem kapusta może przydać się nie tylko w kuchni. Możemy nią

Rośnie głowa, fot. Renata Bączek-Kwinta

oczyszczać gleby z toksyn, a jej sokiem chronić inne rośliny przed chorobami.
Twórcy projektu AGROBIOKAP, wywodzący się z trzech jednostek naukowych: Po-

Sadzonka z bliska, fot. Małgorzata Borek

Sporządzanie roztworów, fot. Małgorzata Borek
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litechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Chemii
Przemysłowej w Warszawie, wyznaczyli sobie
dwa powyższe cele. Projekt, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, obejmuje
tereny w różnych regionach Polski – od Małopolski, poprzez Zagłębie i Śląsk, Mazowsze, Kujawy, aż po Pomorze.
Zadaniem Uniwersytetu Rolniczego jest
uprawa kapusty w Małopolsce i w regionie
śląsko-zagłębiowskim, w skażonej i nieskażonej metalami ciężkimi glebie, w polu i w klimatyzowanych szklarniach, gdzie symulowane są warunki naturalne. W próbkach kapust, pochodzących z różnych części Polski,
specjaliści biochemicy z UR wespół z chemikami z Politechniki Gdańskiej badają mechanizmy przystosowawcze i stopień skażenia
roślin metalami ciężkimi. Skażenie kapusty
metalami byłoby groźne dla jej konsumentów, ale bez obaw – tych kapust nikt nie zje,
są pilnie strzeżone (przeganiamy nawet bielinki kapustniki). Następnie kapusta trafia do
kolejnej grupy chemików, tym razem z warszawskiego IChP, którzy wytwarzają z jej
soku naturalny („ekologiczny”) preparat
przeznaczony do oprysków roślin rolniczych
i ogrodniczych. Opryski (biofumigacja) mają
chronić uprawy przed chorobami bakteryjnymi i grzybowymi. Metaliczne odpady, by
nie przedostały się do środowiska, zagospodaruje Politechnika Gdańska. A co mają metale ciężkie do ochrony upraw? Mogą w roślinie zwiększyć zawartość substancji o charakterze antybiotycznym! Zatem – im gorsza
(bardziej skażona) kapusta, tym lepiej.
Miłośnicy tego warzywa mogą spokojnie zajadać swoje ulubione potrawy. Zarówno

wywiad numeru

120 lat
studiów rolniczych
w Krakowie
Rozmowa z prof. dr hab. inż. Teofilem Łabzą,
dziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Jakie były początki kształcenia rolniczego

Kapusta w szklarni, fot. Renata Bączek-Kwinta

w tym projekcie, jak i w wielu innych, kapuściane główki są szczegółowo badane i wiadomo, że kapusta konsumpcyjna zdrowiu nie
zagraża, a nawet może chronić nas przed rakiem.
Strona internetowa projektu:
http://www.chem.pg.gda.pl/agrobiokap/
index.php?option=com_content&view=
frontpage&Itemid=1
Zapraszam też na blog:
www.biologiaroslin.wordpress.com

w Europie i na ziemiach polskich?

Wykłady, jako element przekazywania wiedzy rolniczej w Europie, także na ziemiach
polskich, to druga połowa XVIII i początek
XIX wieku. Przekazywanie wiedzy rolniczej,
która jest tak stara jak rolnictwo, wcześniej
oparte było na praktycznej nauce zawodu
w dobrym gospodarstwie, podobnie, przez
praktykę (terminowanie u mistrza) uczono
zawodów rzemieślniczych.
Postęp w zakresie nauk przyrodniczych, rozwój chemii jako samodzielnej nauki, zmiany

systemów gospodarczych, presja demograficzna to były czynniki wymuszające, w tamtym czasie, podnoszenie produkcji rolnej,
a tym samym przekaz wiedzy rolniczej musiał być inny, niż tylko poprzez praktyczną
naukę zawodu.
Jeżeli mielibyśmy dotknąć pierwszych form
kształcenia na poziomie, jak to się dziś określa akademickim, to w Europie nurt ten miał
kilka ścieżek. Najstarsze tropy związane są
z tworzonymi katedrami nauk kameralnych,
w tym rolniczych, działających przy starych
uniwersytetach.

dr inż. Renata Bączek-Kwinta

Projekt „Wykorzystanie kapusty białej na
potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby”
(AGROBIOKAP),

umowa

nr

UDA-

POIG.01.03.01-00-138/09-00 z dnia 15-092009, aneksem nr UDA-POIG.01.03.01-00138/09-02 z dnia 9.04.2010, realizowany
w ramach Działania 1.3., Poddziałania
1.3.1., współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Prof. dr hab. inż. Teofil Łabza
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Pierwsza taka katedra powstała około
1770 r. w Getyndze. Natomiast jeżeli chodzi
o ziemie polskie, to pierwsze katedry rolnictwa (gospodarstwa wiejskiego) powstały
w 1803 i 1806 roku.
Ta pierwsza data dotyczy Akademii Wileńskiej, ta druga Akademii Krakowskiej. Dotykamy naszego podwórka i jest to pokłosie
działalności Komisji Edukacji Narodowej
(utworzonej w 1773 r.) i wielkiej reformy
szkolnictwa wszystkich szczebli.
W reformowaniu Akademii Krakowskiej,
najważniejszą rolę odegrał Hugo Kołłątaj
(patron naszej Uczelni od 1978 r.), który zaprojektował utworzenie pierwszej w Polsce
katedry rolnictwa. Katedra ta funkcjonowała krótko, bo zaledwie trzy lata 18061809, gdyż w 1809 r. Kraków został wcielony do Księstwa Warszawskiego. Wobec
tego wykładowcy pochodzący z monarchii
Austro-Węgierskiej wrócili do Wiednia
i wówczas z braku sił wykładowych, jak to
się wówczas określało, katedra upadła. Powiedziałem, że to w drugiej połowie XVIII
i na początku XIX wieku rozwijały się nauki
przyrodnicze i chemiczne i tu na uwagę zasługują dwie postaci ważne dla rozwoju rolnictwa i szkolnictwa rolniczego: Albrecht
Thaer i Justus von Liebig. Thaer był pionierem nowoczesnego, intensywnego rolnictwa, propagator płodozmianu. Liebig – autor prawa minimum, teorii mineralnego odżywiania roślin. To byli twórcy dwóch
całkowicie różnych modeli szkolnictwa rolniczego na poziomie wyższym. Szkoły propagowane przez Thera lokowane były na
wsiach w dobrych gospodarstwach rolniczych, pierwsza w Moglin (1806 r.).
Takich przykładów nie brakowało także na
ziemiach polskich, a mianowicie w Prószkowie na Śląsku, w Waldau koło Królewca. Jednak szkoły te nie przetrwały długo, gdyż
oderwane od uniwersytetów stanowiły typ
uczelni zamkniętych, uczyły praktycznego
rolnictwa, nie miały zaplecza naukowego. To

właśnie z tego powodu Justus von Liebig
krytykował ten model nauczania propagując
przenoszenie szkół rolniczych do miast uniwersyteckich i łączenie ich z uniwersytetami
lub politechnikami.

szą wojną światową miało charakter ogólnopolski. Najwięcej studentów ponad 40 proc.
pochodziło z zaboru rosyjskiego, ponad 30
proc. z Galicji, reszta zaś wywodziła się ze
Śląska i z poznańskiego.

Jaki

Rusyfikacja przyczyniła się do ograniczenia
liczby studiujących Polaków, eliminowania
szkolnictwa polskiego, ale też tam nie rozwijano szkolnictwa własnego. Jednak na tamtym terenie powstawały nieliczne instytuty
agronomiczne, ważne jako ośrodki badawcze
i nauczające np. Instytut Agronomiczny
w Marymoncie (powstał w 1816 r.), do jego
korzeni sięga IUNG w Puławach i SGGW
w Warszawie. Wydział Rolniczy w Warszawie powstał dopiero w 1906 roku przy Towarzystwie Kursów Naukowych. Zaś w zaborze
pruskim, w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku mieliśmy do czynienia z germanizacją
i tam próby prowadzenia szkolnictwa w języku polskim były systematycznie torpedowane. Jednak nie oznacza to, że nie działały
tam żadne szkoły. Wspomniałem wcześniej
o akademii w Prószkowie k. Opola. Warto
także wspomnieć o najpierw prywatnej, później należącej do Centralnego Towarzystwa
Rolniczego szkole w Żabikowie pod Poznaniem. Po jej dość krótkim żywocie zbiory naukowe i dydaktyczne zasiliły Studium Rolnicze UJ. Młodzież polska, w ograniczonym
zakresie, oczywiście kształciła się w zakresie
rolnictwa, przy czym nauka ta odbywała się
głównie w Berlinie i Wrocławiu i była prowadzona w języku niemieckim.

model

kształcenia

wybrano

zatem

w Krakowie?

W drugiej połowie XIX wieku otwieranie
studiów rolniczych przy innych uniwersytetach stało się regułą. Przykładem są Berlin,
Lipsk, Wrocław, Wiedeń. Uruchamiano
także samodzielne uczelnie rolnicze najczęściej w stolicach państw np. w Moskwie,
Paryżu, Kopenhadze, Petersburgu, często
przyjmowały one nazwy szkół głównych.
Mądrość ośrodka krakowskiego polegała na
lokowaniu studiów rolniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wyborze pośredniej
formuły studiów między modelem niemieckim (duża swoboda studiowania), a francuskim (przymus nauczania). Temu służył promocyjny charakter egzaminów na końcu każdego roku studiów. W wyborze takiej formy
studiów pomocny był wyjazd prof. Edwarda
Glinki-Janczewskiego i prof. Emila Godlewskiego wiosną 1890 roku do szkół niemieckich, francuskich, belgijskich i szwajcarskich. W efekcie zebranych obserwacji zdecydowano się na otwarcie studiów rolniczych
na Wydziale Filozoficznym UJ.
Jaki wpływ na kształcenie rolnicze wywierała
przynależność ziem polskich do jednego z trzech
zaborów?

Bardzo duży. Zupełnie inaczej wyglądało
kształcenie, nie tylko rolnicze, w Galicji,
gdzie panowały odmienne warunki ekonomiczne i polityczne niż np. w zaborze rosyjskim. Przykładem są: ustawa o polskim języku wykładowym, sejm krajowy, lokalny
rząd, mieliśmy własne sądownictwo i administrację, a także zainteresowanie rządu austriackiego sprawami rolnictwa i szkolnictwem rolniczym.
Przykładem są szkoły w Dublanach i Czernichowie. Studium Rolnicze UJ przed pierw-
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Wróćmy jednak do Krakowa.

Zatem w 1890 roku mamy Studium Rolnicze, przy czym próby utworzenia studiów
w Krakowie podejmowane były znacznie
wcześniej, poprzez działania wspomnianej
już Komisji Edukacji Narodowej zmierzające
do rozszerzenia studiów przyrodniczych
o rolnictwo. Z inicjatywami utworzenia studiów wychodziło Towarzystwo Gospodarcze, a także sam Wydział Filozoficzny.
W 1875 roku, radzie tego wydziału potrzebę

wywiad numeru

taką zgłaszał profesor Glinka-Janczewski –
niestety bez rezultatu. Kilka lat później władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpiły
do władz Ministerstwa Oświaty w Wiedniu
z projektem utworzenia Oddziału Rolniczego w Krakowie, również bez rezultatu.
W latach 1880 -1890 toczyła się dyskusja na
łamach czasopism rolniczych dotycząca potrzeby utworzenia studiów rolniczych w Krakowie. Prawdziwe zasługi w założeniu Studium Rolniczego poniósł Franciszek hr. Mycielski z Wiśniowej, poseł na Sejm Krajowy,
prezes Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego. Portret F. Mycielskiego, dar rodziny,
zdobi gabinet dziekana Wydziału RolniczoEkonomicznego. Z jego inicjatywy w 1889
roku, Sejm podjął uchwałę zobowiązującą
rząd do utworzenia Oddziału Rolniczego
przy Wydziale Filozoficznym UJ. Dzięki tej
decyzji, 18 sierpnia 1889 roku cesarz podpisał stosowne dokumenty umożliwiające rozpoczęcie nauki w roku akademickim 1890 na
1891, czyli rozmawiamy w 121 roku studiów
rolniczych w Krakowie.
Ile razy w tym czasie przerwano nauczanie?

Dwa. Pierwsza przerwa miała miejsce
w 1914/1915 roku, gdy to na skutek mobilizacji studenci i część asystentów zostało wcielonych do wojska, do obrony twierdzy Kraków. Budynek Studium był przeznaczony na
kwaterunek wojsk austriackich. Druga przerwa to lata 1939-1943. Wśród wielu profesorów objętych Sonderaktion Krakau było kilkunastu pracowników Wydziału Rolniczego.
Ale już w 1943 roku ruszyło tajne nauczanie,
prowadzone między innymi przez profesora
Anatola Listowskiego, dziekana tajnych studiów rolniczych, którego wykładów, okazjonalnie jeszcze słuchałem. Od samego początku Studium miało pecha do świętowania.
Już w 1911 roku powołano komisję mającą
przygotować obchody 25-lecia powołania
Studium, niestety plany te zniweczyła
I wojna światowa. Kolejny jubileusz przypadał na 1920 rok, na przeszkodzie stanęła
wojna bolszewicka. W okresie przedwojen-

nym udało się zorganizować duży jubileusz
w 1935 roku, jako odpowiedź władz Uniwersytetu, studentów i absolwentów na próbę,
czynioną rok wcześniej, przez Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, likwidacji powołanego w 1923 roku
Wydziału Rolniczego.
Czy na Studium Rolniczym studiowały również
kobiety?

Tak. Kilka lat po otwarciu Studium, w roku
1898/1899 studiowały już trzy kobiety, jako
wolne słuchaczki. Był to wielki znak postępu
i rzadki przypadek w Europie.
Jak można podsumować rozwój rolnictwa na
przełomie XIX i XX wieku w Galicji?

Wspominałem już o specyfice Galicji, jej dużej autonomii, lecz jednocześnie pamiętajmy,
że była mocno niedoinwestowana. Wielu
mieszkańców wsi galicyjskiej decydowało się
na emigrację, głównie za „wielką wodę”, a gdy
wracali inwestowali w ziemię. Podstawę rolnictwa stanowiły wielkie majątki obszarnicze. Uwłaszczenie chłopów w 1848 r. było
ważnym dziejowym wydarzeniem, częściowo
poprawiając sytuację wsi ubogiej i przeludnionej. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju
rolnictwa miało powstanie kapitalizmu, rozwój miast, postęp techniczny w zakresie produkcji maszyn i narzędzi rolniczych, nawozów, itp. Według fizjokratów w dochodowości kraju najważniejszą rolę odgrywało
wówczas rolnictwo. To przyczyniało się do
dużej popularności studiów rolniczych.
Ważną rolę na wsi odegrało ziemiaństwo,
a w miastach dzieci ziemian. Z myślą o dzieciach, przede wszystkim ziemian, powstały
szkoły w Dublanach pod Lwowem czy
w Czernichowie, także Studium Rolnicze
w Krakowie, które działało do 1923 roku.
Wtedy zostało przekształcone w Wydział
Rolniczy, piąty na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mam przed sobą wykład inauguracyjny
z roku 1930 rektora Uniwersytetu, rolnika,
profesora Edmunda Załęckiego, który wówczas powiedział: Przed siedmiu laty nasza

Wszechnica utworzyła Wydział Rolniczy, jeden z najpierwszych samodzielnych fakultetów
rolniczych przy starych Uniwersytetach, dając
tem dowód, iż uważa naukę gospodarstwa
wiejskiego za równorzędną z innymi naukami
stosowanymi, z prawem i medycyną, które od
wieków zdobyły sobie obywatelstwo na wszechnicach, a nawet były właściwymi ośrodkami
nauki uniwersyteckiej. Temat tego wykładu
brzmiał Początki nauki rolnictwa w starożytności.
Jaki charakter miało krakowskie akademickie
kształcenie rolnicze u swego zarania?

Rozumiane było ono bardzo szeroko. Pod
terminem rolnictwo mieściła się uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt, ale także rybactwo, pszczelarstwo, gorzelnictwo, sadownictwo i leśnictwo – to wszystko były nauki
rolnicze. Studia do 1912 roku były 3-letnie,
później zreformowane przez E. Godlewskiego w 4-letnie, ze specjalizacjami na ostatnim roku. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie sfinalizowania zakupu dla
UJ majątku w Mydlnikach, chociaż już od
1904 roku pewna część tego gospodarstwa
służyła studentom Studium Rolniczego jako
Zakład Rolniczo-Doświadczalny. Była to
ważna baza praktycznego nauczania. Tam
oprócz stacji rybackiej (od 1936 roku) był
młyn, obora, bocznica kolejowa, telefon.
Miesiąc temu od znajomych otrzymałem
pamiątkowy medal, autorstwa Ludwika Pugeta, jaki Towarzystwo Rolnicze ofiarowało,
lub miało ofiarować, Andrzejowi hr. Potockiemu, który był jednym z sześciu udziałowców, zakładających pieniądze na zakup
gospodarstwa w Mydlnikach. W edukacji
ważną rolę odgrywały wycieczki naukowe do
gospodarstw, przyrodnicze, także zagraniczne.
Czy zachowały się jakieś dokumenty obrazujące
rozwój Studium Rolniczego?

Do tej pory nie miałem czasu zajmować
się zasobami archiwalnymi UJ i naszej Uczelni, niemniej w bibliotece mojej katedry
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(d. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin –
jedna z najstarszych w Uczelni) znajdują się
rękopisy z posiedzeń Komisji Rolniczej,
która składała się z 3 oddelegowanych profesorów Wydziału Filozoficznego i wszystkich
profesorów Studium Rolniczego, była to zatem mini rada wydziału. Ma to o tyle ważne
znaczenie, gdyż w najlepszym opracowaniu
przedwojennym Jerzego Fiericha wydanym
w 1934 roku Studium Rolnicze (1890-1923)
Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się zdanie Nie znalazłem dla
pierwszych 20 lat, niewątpliwie ważnego źródła do historii Studjum, t.j. protokołów z posiedzeń Komisji Rolniczej. Tymczasem tak się
złożyło, że te dokumenty z okresu 27.X.1908
– 30.VI.1914 odnalazły się. Z tych protokołów można dowiedzieć się jakimi sprawami
zajmowała się Komisja Rolnicza. Był to okres
ważny w historii Studium Rolniczego:
budowa nowego gmachu przy ulicy Żabiej,
przeprowadzka Katedr i Zakładów z ulicy
Grodzkiej, poświęcenie budynku, wspomniana reforma studiów, troska o kadry
naukowe i zabezpieczenie materialne, itp.
To prawdziwa kopalnia wiedzy.
Jaką rolę w rozwoju kształcenia rolniczego
odegrał Emil Godlewski?

Bardzo ważną, zarówno wówczas gdy pracował w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, a przede wszystkim gdy pracował tu
w Krakowie. Interesujące dokumenty dotyczące prof. Godlewskiego zachowały się
w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej.
Wspomniałem już o jego roli w powstaniu
Studium Rolniczego, chociaż trzeba przypomnieć, że we wczesnych latach 1880-tych nie
należał do zwolenników tworzenia studiów
rolniczych w Krakowie. Był kierownikiem
Katedry Chemii Rolnej i Fizjologii Roślin,
jednej z trzech pierwszych powołanych na
Studium w 1891 r., przez 16 lat (1892/1893–
1907/1908) dyrektorem Studium, zreformował studia z 3 na 4-letnie, był budowniczym
Collegium Agronomicum, także budynku
weterynarii (przy ul. Czystej).

W dowód uznania zasług został wybrany profesorem honorowym powołanego Wydziału
Rolniczego, nadano mu doktorat honorowy,
a po śmierci przemianowano Collegium
Agronomicum w Collegium Jego Imienia
(w 1930 r.).
Jak rozwijało się kształcenie rolnicze w Krakowie po II wojnie światowej?

W Krakowie dość szybko, bo już w1945 roku
rozpoczęły się zajęcia na Wydziale Rolniczym, przemianowanym w 1946 r. w Rolniczo-Leśny. W roku 1949 utworzono odrębny
Wydział Leśny, który został w roku 1954 zwinięty, celowo używam tego sformułowania,
bo takie występuje w oficjalnym dokumencie
a reaktywowany w 1963 r. W 1953 r. utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą, wówczas to
powołano także wydział trzeci, obok Leśnego
i Rolnego (taka była nazwa), Wydział Zootechniczny. W latach następnych powołano
Wydział Melioracji Wodnych (1955), w 1968
Wydział Ogrodniczy, w 1973 r. Zamiejscowy
Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego z siedzibą w Rzeszowie, w 1977 r. Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa
i w 1994 r. Wydział Technologii Żywności.
To wszystko już nazwy historyczne. Dzień
dzisiejszy naszego Uniwersytetu, poszczególnych Wydziałów, realizowanych kierunków
studiów, studiów międzywydziałowych, zamierzeń co do studiów międzyuczelnianych
to są rzeczy znane.
Jaka jest historia tego budynku, który dziś nosi
imię Godlewskiego?

Wiemy, że kilka lat po uruchomieniu studiów
pomieszczenia w Collegium Iuridicum przy
ul. Grodzkiej stały się za ciasne i już około
1895 roku czyniono starania w sprawie zakupu działki pod przyszły budynek. Pofortyfikacyjne tereny przy ul. Czystej i Żabiej
(obecnie Al. Mickiewicza) nabyła Gmina
Kraków, następnie sprzedała rządowi na konkretny cel – budowa gmachu dla Studium
i drugiego dla weterynarii. W załatwianiu
wszelkich formalności i zdobyciu środków
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finansowych, oprócz starań prof. Godlewskiego, ważną rolę odegrał wspomniany już
Fr. hr. Mycielski. Budowa trwała krótko od
roku 1908 do 1910, a wiosną 1911 roku przeniesiono poszczególne zakłady. Pierwsze posiedzenie Komisji Rolniczej, w nowym gmachu odbyło się 16 maja 1911 roku. Jako ciekawostkę można podać, że w budynku tym
w 1911 roku znajdowało się 8 mieszkań obsługi technicznej, był telefon, centralne ogrzewanie, elektryczność, wodociąg.
W czasie II wojny światowej budynek był wykorzystany na potrzeby urzędów rządu Generalnego Gubernatorstwa. W miejscu, gdzie
dziś znajduje się parking, przez lata działał
ogród demonstracyjny rolniczo-botaniczny.
W latach powojennych budynek został rozbudowany: podwyższony o jedną kondygnację i wzbogacony od strony podwórka o ryzalit z salami wykładowymi i pomieszczeniami
dla pracowników.
Co stanowiło największy walor kształcenia
rolniczego w Krakowie?

Chociaż było ich mnóstwo, to za największy
walor uważam ciągłość kształcenia w języku
polskim, pomimo, że zarówno studenci jak
i profesorowie pochodzili nie tylko z byłych
ziem polskich, ale także z innych części Austo-Węgier.
To również fakt, że na samym początku naszej historii studia rolnicze połączone były ze
starym uniwersytetem, że bardzo blisko było
gospodarstwo w Mydlnikach, ze wszystkimi
jego walorami, że Studium Rolnicze oprócz
studiów prowadziło aktywną działalność
edukacyjną w ramach Kursu Spółdzielczego
i Kursu Ogrodniczego, że profesorowie aktywizowali studentów w prace w Kółku Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej, itd. Mamy
zatem powody do nieskrywanej dumy z historii i wierzę, że także kontynuujemy najlepsze tradycje nauczania i badań.
Opracowanie Szymon Sikorski

wywiad numeru

Mieszkanie w akademiku –
to prawdziwa przygoda
Rozmowa z mgr Martą Gorgoń –
kierownikiem Zespołu Domów Studenckich Uniwersytetu Rolniczego
Jest Pani kierownikiem akademików od trzech
lat. Jakie prace modernizacyjne zostały wykonane w tym okresie?

W ostatnim czasie podnieśliśmy standard
pokoi na parterze, czyniąc z nich tak zwane
pokoje gościnne. Prace te wykonaliśmy z myślą o naszych studentach zaocznych, którzy
przyjeżdżają czasami z bardzo daleka i potrzebują noclegu przez czas zjazdu. Do tej
pory takich pokoi nie było. Mają one wysoki
standard, a cena jest całkiem przyzwoita,
gdyż dla naszych studentów jest to 25 zł za
dobę. Dużym wyzwaniem był dla nas także
remont części sanitariatów. Budynki akademików przy alei 29 Listopada choć nie są
bardzo stare, były jednak budowane w starej
technologii i to powodowało, że stale mieliśmy problemy z przeciekającymi brodzikami,
co prowadziło do licznych zalań sąsiednich
łazienek. W tak zwanym krótkim korytarzu
udało się nam przeprowadzić konieczne remonty, w tym roku planujemy podobną modernizacją objąć długi korytarz i tym sposobem ta część remontu zostanie ukończona.
Ważnym elementem tych prac było wykonanie wentylacji mechanicznej, co umożliwiło
skuteczniejsze, niż w przypadku tradycyjnej
wentylacji grawitacyjnej usuwanie pary wodnej z łazienek. Może kiedyś przebudujemy
składy tak, że łazienki będą całkiem osobno.
Nad tym musimy się jednak zastanowić.

Mgr Marta Gorgoń – kierownik Zespołu Domów Studenckich przy al. 29 Listopada w Krakowie
domowych na pralnice przemysłowe. I chociaż koszt jednego takiego urządzenie jest bardzo duży i sięga nawet 16 tysięcy złotych, to
jednak szybko okazało się, że dzięki tej zmianie praktycznie do zera spadły nam wydatki
związane z naprawą, czy konserwacją pralek.
Studenci otrzymują żetony i mogą swobodnie
prać swoje rzeczy. Na każdym piętrze zamontowaliśmy również przemysłowe suszarki do
prania, co rozwiązało problem wieszania i suszenia ręczników czy koców.

Wysoki standard pokoi

Na czym polega zasadnicza różnica między
pralką domową a przemysłową?

W jakim stopniu zostały zmodernizowane pralnie?

Na czterech piętrach są pralnie przeznaczone
do użytku studentów. Około rok temu podjęliśmy decyzję o wymianie tradycyjnych pralek

Na żywotności, wielkości i jakości wykonania. Pralnica przemysłowa jest tak solidnie
wykonana, że może pracować praktycznie
całą dobę, przez nawet kilka lat. Po drugie do

Jest także miejsce na aktywny odpoczynek…
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sobem wszystkie korytarze są szybko i dokładnie sprzątane i nawet zimą jest tu czysto.
Do lamusa odeszło mycie podłóg przy użyciu
miotły i zawiniętej na niej pieluchy. Wprowadziłam zasadę trzech kolorów, która oznacza,
że innego koloru ścierek używamy do sprzątania sanitariatów, innego zaś do ścierania
kurzy, innego do pozostałych elementów. To
jest już dziś standardem.
Co na to SANEPID?

Nowoczesna pralnia

takiej maszyny można wrzucić duże rzeczy
takie jak koce, czy nawet ubłocone na zajęciach terenowych obuwie, a po trzecie ze
względu na swoją konstrukcję i użycie nierdzewnej stali chirurgicznej, pralnice przemysłowe nie są „wylęgarnią zarazków” na
taką skalę, jak tradycyjne pralki, co przy 600
osobach mieszkających w akademiku ma kolosalne znaczenie.

Wyniki ostatniej kontroli są wręcz entuzjastyczne. Przedstawiciele inspekcji sanitarnej
byli pod dużym wrażeniem. Nie ukrywam, że
obawialiśmy się tej wizyty, gdyż w dużych
skupiskach ludzi zawsze może być coś nie
tak. Tym bardziej zatem cieszymy się z wyników. W tym miejscu chcę podziękować nie
tylko naszym paniom sprzątającym za ich
prace, ale także studentom, za domowe podejście do sprawy porządku.
Wchodząc zauważyłem nowoczesne kserokopiarki, czy inwestycje objęły również te ważne

Pomieszczeniami, w których najczęściej spoty-

dla każdego studenta urządzenia?

kają się studenci na swoim piętrze są kuchnie,

Tak. Sama pamiętam, że najlepiej uczyłam się
pisząc ściągi, jednak aby je przygotować, konieczne są materiały. To dlatego zdecydowaliśmy się na zakup nowoczesnych kopiarek.
Nasi studenci zamiast biegać po mieście
mogą swobodnie na miejscu zebrać wszystkie
konieczne dla nich materiały. Również cena
ksero jest konkurencyjna.

czy będą modernizowane?

Tak, chcielibyśmy wymienić kuchenki elektryczne, które są już mocno zużyte na nowe
bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne,
wymaga to jednak sporych nakładów finansowych, gdyż należy przy tym wymienić
także piekarniki, a skoro już jesteśmy
w kuchni, to i lodówki pokojowe też wymagają pilnej interwencji. Jednak nie wszystko
na raz.
Pani kierownik, wielkim problemem akademików jest utrzymanie czystości, wiąże się to
z dużą liczbą osób mieszkających na niewielkiej

kiet, zatem każdy bez trudu w wolnej chwili
może wybrać program dla siebie. W ostatnim
czasie kupiliśmy także duży telewizor. Nie
ukrywam, że mam też kilka planów dotyczących sali telewizyjnej. Aby było tam jeszcze
lepiej konieczne jest wymienienie zasłon na
rolety, lecz to już jest kosmetyka. Natomiast
Internet jest naszą piętą achillesową. Niestety
nasze serwery są lekko przestarzałe, przez co
zwłaszcza w chwilach, gdy użytkowników
jest więcej, jak choćby wieczorem, czy
w okresie sesji, dostęp do sieci wymaga nieco
cierpliwości. Ze względów bezpieczeństwa
teleinformatycznego nie możemy jednak
montować sieci bezprzewodowej.
Zbliża się lato, a z nim wypady na wycieczki rowerowe, czy studenci mają gdzie pozostawić
swoje jednoślady?

Oczywiście. Gruntownemu remontowi poddaliśmy także rowerownie. Zostały tam wykonane stojaki, dzięki czemu wszystkie rowery stoją, a nie leżą i nie niszczą się. Zauważyliśmy, że odkąd zakończyliśmy te prace
liczba cyklistów wzrosła.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy w akademikach nadal słychać śpiew i gitarę?

Ależ oczywiście, zwłaszcza latem, młodzież
chętnie się spotyka i wówczas słuchać śpiew
i gitary. To jeden z ważnych i stałych elementów studenckiego życia. Tu nic się nie zmienia.
Jak został rozwiązany kłopot przechowywania

Czyli w akademikach Uniwersytetu Rolniczego

sprzętów w okresie wakacji?

przy alei 29 Listopada są warunki do nauki?

Na każdym piętrze będziemy adaptować zsyp
na pomieszczenia depozytu w którym studenci będą mogli bezpiecznie pozostawić
swoje rzeczy, gdy wyjeżdżają na wakacje. To
znacznie ułatwia im życie, a dla nas nie oznacza konieczności umieszczania tych rzeczy
w piwnicach. Ten depozyt to tak zwana 13.

Oczywiście. Mamy też specjalne pomieszczenia przeznaczone do cichej i indywidualnej
nauki. Cieszy mnie to, że studenci chętnie
z nich korzystają.

powierzchni. Jak tu udało się opanować ten
problem?

Mieszkanie w akademiku to nie tylko nauka, to

Udało nam się zrewolucjonizować wręcz
sposób sprzątania. Kupiliśmy mechaniczne
urządzenia czyszczące, takie jakie spotykamy
w hipermarketach oraz odkurzacze wodne
do zbierania wody po szorowaniu. Tym spo-

zwykłe codzienne życie, któremu towarzyszy telewizja i Internet. Co na tym polu udało się

Sprawą równie ważną co komfort jest bezpie-

zmienić?

czeństwo. Czy studenci mogą czuć się bezpieczni?

Na prośbę studentów założyliśmy platformę
telewizji cyfrowej i mamy bardzo obfity pa-

Myślę, że tak. Nasze budynki są wyposażone
w monitoring co znacznie ułatwia dozór
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Targi EDU 2011
Luty – Marzec 2011 r.

Zimowa aura za oknem, a w Biurze Informa-

DS III OAZA
mienia, to po pierwsze. Po drugie wykonaliśmy generalny remont instalacji przeciwpożarowej, zamontowaliśmy hydranty, klapy
oddymiające, zapory ogniowe, zamontowaliśmy również dźwiękowy system ostrzegania
o pożarze. Myślę, że jesteśmy bezpieczni.
Czy przeprowadzane są próbne alarmy ewakuacyjne?

Tak dwa razy w roku, na wiosnę i w październiku – to głównie z myślą o nowych studentach przeprowadzamy próbny alarm ewakuacyjny. Pewnych procedur po prostu trzeba się
nauczyć, aby w przypadku nieszczęścia można
było bezpiecznie i szybko opuścić budynek.
Pamiętam, że zaraz jak zaczęłam tu pracować
wydarzył się prawdziwy pożar i to pokazało
jak wielkie znaczenie ma opracowanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.
Na koniec postanowiłem zadać Pani takie pytanie: czy będąc studentem chciałaby Pani tu
mieszkać?

Będąc studentem tak, gdyż nasze akademiki
mają naprawdę przyzwoity poziom. Można
się zarówno pouczyć, jak odpocząć. Wiem, że
nasi studenci są zadowoleni, z czego i ja się
cieszę. Najważniejszym celem dla mnie było
stworzenie im serdecznej, ciepłej atmosfery
w ich „zastępczym” domu. Jeśli mi się to
udało to znaczy, że jestem na właściwym
miejscu.
Opracowanie: Szymon Sikorski

cji i Promocji aż wre. W dzisiejszej dobie drapieżnego marketingu rękę trzeba trzymać na
pulsie przez cały rok. Podobnie w Biurze
Promocji UR działania promocyjne nie ograniczają się tylko do okresu rekrutacji na studia. Aby bowiem znaleźli się zainteresowani
potencjalni kandydaci należy ich szukać
możliwymi sposobami i drogami odpowiednio wcześnie.
Jednym z narzędzi promocji, które w dalszym ciągu jest zaskakująco skuteczne, są
targi edukacyjne organizowane w całej Polsce, zarówno z inicjatywy wielkich firm jak
i mniejszych organizacji, a także szkół średnich. Uniwersytet Rolniczy standardowo od
lat skupia się przede wszystkim na trzech
głównych lokalizacjach w Polsce tj. Śląsk,
Małopolska, Podkarpacie i tam kieruje się ze
swoją ofertą edukacyjną oraz szczodrym
uśmiechem delegowanych, aby przekonywać,
że warto rozważyć studia w Krakowie na
jedynym jak do tej pory w Polsce Uniwersytecie Rolniczym.
Uczestnictwo w targach wymaga odpowiednich przygotowań, zaplanowania oraz wykonania odpowiednich materiałów informacyjnych i promocyjnych. To także niejako wizytówka danej instytucji, dlatego tak ważne jest,
aby zaprezentować się z odpowiednią infrastrukturą. Mowa tu o ściankach wystawienniczych, banerach reklamowych, roll-up’ach,
odpowiednio do nich dobranej grafice, kolorystyce, hasłach reklamowych, gadżetach reklamowych. Warto także urozmaicić ekspozycję organizując różnorakie konkursy, loterie
dla odwiedzających, aby prezentacja nie ograniczyła się jedynie do biernie stojącego pracownika, który udzieli suchej informacji.

Targi edukacyjne w katowickim Spodku,
marzec 2011

Doświadczenie pokazało, że młodzi ludzie
bardzo entuzjastycznie podchodzą do konkursów, w których można wygrać drobny
upominek z logo danej uczelni. Targi są
świetną okazją do przeprowadzenia krótkiej
sondy na wybrany temat, za pomocą przygotowanej ankiety. Większość odnosi się do
niej pozytywnie i odpowiada na zadane pytania, ale znajdą się też tacy, którzy podziękują
i przejdą obojętnie.
Na pytanie skąd czerpią informacje o uczelniach wyższych w wielu wypadkach uczniowie ciągle twierdzą, że właśnie z targów edukacyjnych. Najwyraźniej możliwość bezpośredniej konfrontacji z przedstawicielem
danej uczelni jest dla tych osób wartościowsza od surfowania po setkach portali, które
prześcigają się w reklamowaniu uczelni i kierunków studiów.
Z tej formy promocji Uniwersytet także korzysta, bowiem tak jak wspomniano na początku artykułu na markę Uczelni trzeba pracować cały rok różnorodnymi sposobami.
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mgr inż. Joanna Roczniewska

Białe szaleństwo
we Włoszech
Dolomity, 12-20 lutego 2011 r.

Ekstremalni narciarze

Na pamiątkę pięknych chwil

Jak co roku w okresie przerwy międzysemestralnej grupa miłośników białego szaleństwa, złożona z pracowników, absolwentów
i studentów UR wybrała się w Dolomity, pasmo gór uznawane przez UNESCO za jedne
z najpiękniejszych gór świata.
Tak jak poprzednio, a to już po raz dziewiąty,
poznaliśmy nowe tereny narciarskie: Marmolada, Arabba, Civeta, Alta Badia. Potężny
kompleks narciarski liczący 12 dużych regionów, 1200 km tras narciarskich o różnym
stopniu trudności położonych na wysokości
1500 m – 3342m npm. Marmolada to także
piękne krajobrazy – majestatyczne szczyty,
widoki zapierające dech w piersiach.
Przez tydzień naszą przystanią był mały hotel
Patri w Rocca Pietore, w miejscowości położonej u stóp lodowca Marmolada.
Z tego miejsca codziennie przemieszczaliśmy
się skibusem na stoki Marmolady i Araby lub
w przeciwnym kierunku do Aleghe na stoki
Civetty. Trasy zjazdowe wspaniale przygotowane zadowoliły początkujących, jak i wytrawnych miłośników białego szaleństwa.
Dużym wyzwaniem było zaliczenie trasy
Sella Ronda, słynnej narciarskiej karuzeli stanowiącej huśtawkę tras i wyciągów wokół imponującego masywu Sella. Jest to około 50
km, które można pokonać zgodnie z ruchem
wskazówek zegara lub przeciwnym. Taka wyprawa w dobrym tempie trwała do 6 godzin.
Po trudach dnia, pełni wrażeń, ale i zmęczeni, regenerowaliśmy siły w saunie lub łaźni
tureckiej, a po kolacji jak zwykle integrowaliśmy się w hotelowej tawernie.
Wydarzenia te, podobnie jak na poprzednich
wyjazdach, starannie, od momentu wyjazdu
do chwili przyjazdu, zostały zarejestrowane
na taśmie przez „głównego operatora” prof.
J. Walczyka.
Montaż filmu i pokaz odbył się na zaplanowanym spotkaniu pod koniec marca.
Zapraszam za rok wszystkich chętnych na
kolejne „białe szaleństwo”.
mgr Krystyna Kruczek
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Ocean Kultury
Klub „Arka” to życie – pełne przygody, śmiechu i śpiewu. Obfitujemy szczęściem, pogodą
ducha i tego właśnie życzymy naszym widzom tworząc dla nich program. Naszym
pragnieniem jest kształtować osobowości
młodych ludzi. Sposobem, aby to osiągnąć są
m.in. podróże. Jak powszechnie wiadomo podróże kształcą, uczą nas, że rzeczywistość nie
jest w każdym miejscu na świecie taka sama.
Ludzi różni język, kultura, religie, historia danego kraju a co za tym idzie, także i zabytki.
Klub Podróżnika w pierwszych dniach marca
zabrał swoich uczestników na Węgry. Trasa
prezentowała się imponująco. Pierwszym
przystankiem był Miszkolc i jego termalne
baseny. Następnie przemieściliśmy się do
Egeru, tu też spędziliśmy noc. Miasto znane
przede wszystkim z wina Egri Bikavér,
z obrony zamku przed Turkami, Minaretu
oraz pełnej winnych piwniczek Doliny Pięknej Pani. Następnego dnia po obiedzie wybraliśmy się w dalszą część podróży. Naszym
następnym przystankiem był Tokaj. Pełen
uroku i sławnych na cały świat wermutów.
Podróż tak nas zauroczyła, że postanowiliśmy ją przybliżyć osobom, które nie miały
możliwości jechać razem na nami. W kilka
dni po powrocie zorganizowaliśmy Wieczór
Węgierski, na którym umożliwiliśmy degustacje przywiezionych win węgierskich oraz pokaz zdjęć z podróży.
Jeśli mowa o podróżach nie można nie wspomnieć o Spotkaniu Podróżniczym. Kolejne
z tej serii, odbyło się 31 marca, tym razem
wybraliśmy się na Maltę. Naszym przewodnikiem był prof. dr hab. Kazimierz Wiech.
Tego wieczoru przenieśliśmy się w niezwykły
świat Żółtej wyspy osadzonej na morzu śródziemnym. Niewielka przepełniona niezwy-

kłymi budowlami, wypełniona niezapomnianymi widokami. Nasz Przewodnik oprowadził nas zarówno po tych najstarszych częściach Malty, które liczą sobie 7000 lat, jak
i po nieco młodszych malowniczych zameczkach. Jak wyjaśnił nam nasz przewodnik wyspa kolejno zdobywana była przez Fenicjan,
Kartagińczyków, Rzymian, Arabów, Normanów oraz Brytyjczyków, stąd miejsce to jest
tak wyjątkowe, pełne kulturowych naleciałości. Po takiej opowieści niejeden z uczestników chciałby wyjechać na Maltę. Całość spotkania wzbogaciła degustacja win.
Po podróżach warto wspomnieć o artystycznej duszy braci studenckiej, a mianowicie Międzywydziałowym Turnieju Artystycznym,
który w tym roku przypadł na 16, 17 i 18
marca. Wielkie przygotowania zapowiadały
wyjątkowe widowisko i niewątpliwie takie
było. Niekończące się próby, które trwały do
późnych godzin nocnych, pokazały, że praktyka czyni mistrza. Każdy Wydział starał się
wypaść jak najlepiej i uplasować się na wysokim miejscu konkursu. Tematem przewodnim
tegorocznej scenografii był Al Capone i klimat lat 20 i 30 ubiegłego stulecia. Konferansjerami tegorocznego turnieju byli Radosław
Batóg i Kamil Pierończyk. Ubrani w jasne
garnitury oraz kapelusze w klimacie włoskiej
mafii przywitali władze Uczelni oraz publiczność w iście mafijnym klimacie. Na okres ich
zapowiedzi rozbrzmiewał walc wiedeński prosto z filmu Ojciec Chrzestny. Swoją obecnością
zaszczycił nas Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz
Sady i on też otworzył Turniej. W składzie tegorocznego jury znaleźli się: Grzegorz Reklinski – kabareciarz z kultowego kabaretu
Pod Budą, Grzegorz Suder – aktor teatru im.

Koncert Now ROCK fot. K.Karpiński

Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz przewodniczący jury, opiekun Rady Programowej
dr hab. Jerzy Skrzyszewski.
Pierwszego dnia zaprezentowały się Wydział
Rolniczo – Ekonomiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Dnia następnego tj. w czwartek: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Wydział Ogrodniczy,
Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe.
Dnia ostatniego czyli w piątek swój program
zaprezentowali: Wydział Leśny, Wydział
Technologii Żywności, Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt. Każdego dnia po wszystkich występach szacowne jury, zapraszało zespoły na rozmowę, podczas której przekazywane były uwagi dotyczące występów. Była to
pomoc na przyszłość, w celu uzyskania jeszcze wyższego poziomu artystycznego. A był
on w tym roku zadowalająco wysoki. Po piątkowych występach jury przeniosło się do sali
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obrad gdzie ustalone zostały wyniki, w momencie ich ogłaszania, w całej sali unosił się
słodki zapach napięcia. Narada była burzliwa, ale jednogłośna – taki komentarz padł
na samym początku z ust przewodniczącego
jury. Przemowa owiana była uznaniem i gratulacjami dla wszystkich występujących.
Przyznano cztery równorzędne wyróżnienia
za udział w turnieju w wysokości 500 zł reprezentacjom wydziałów: Rolniczo – Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, Wydziału Technologii Żywności oraz Wydziału Leśnego. Nagrodę trzecią
w wysokości 1 000 zł przyznano Wydziałowi
Inżynierii Środowiska i Geodezji. Jury postanowiło przyznać dwie drugie nagrody w wysokości 1 500 zł: Biotechnologii – Studia
Międzywydziałowe oraz Wydziałowi Ogrodniczemu. Pierwszą nagrodę w wysokości
2 500 zł i Puchar Przechodni Prorektora ds.
Dydaktycznych i Studenckich UR zdobył
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.
W kontynuacji naszej kabaretowej natury, na
miesiąc po Międzywydziałowym Turnieju
Artystycznym zaprosiliśmy brać studencką na
przegląd ARKA. W repertuarze kabaretonu
znalazł się kabaret Ślina reprezentujący
Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną
IGNATIANUM. Program kabaretu był nietuzinkowy, a na sali rozbrzmiewały salwy
śmiechu. W dalszej części programu wystąpiły w ramach przypomnienia swoich najlepszych skeczy zespoły wydziałowe. I tak na samym początku zaprezentowały się Monika
Krasny i Agnieszka Ćwik jako reprezentantki Biotechnologii w piosence Dumka do
Rektora, której to biotechnologowie proszą
Rektora o wybudowanie dla nich Wydziału.
Reprezentantem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji był Michał Tymich, który
zaprezentował monolog odnośnie polityki
i pokazał parodie reklam. Następie wystąpili
przedstawiciele Wydziału Ogrodniczego
w skeczu Bitni Studenci, gdzie głównymi postaciami byli Maciej Nodzyński wcielający
się w rolę nieokrzesanego pakera i przebojowa pełna temperamentu Ela Hoły, która

urzekła publiczność postacią jakże „słit” bitnej studentki, całości przygrywał na pianinie
Gerard Słowik. Ostatnią reprezentacją tego
wieczoru był Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt w składzie Jennifer „Jen” Kruszelnicka, Martyna „Koza” Koza, Dagmara
„Daga” Waszkiewicz, Radek „Radny” Batóg, Kamil „Peron” Pierończyk oraz Piotr
„Roman” Wołkowski czyli kabaret O co chodzi? Ich wystąpienie to istne show. Skecze
które większość z nas świetnie już zna za każdym razem śmieszą jeszcze bardziej. Na koniec występu pokusili się o zagranie skeczu
Autobus o odmiennym składzie niż w oryginalnej wersji, a mianowicie postacie o jakie
poprosiła publiczność i tym potwierdzili
i przypieczętowali swoją wygraną z MTA.
Po wszystkich emocjach związanych z podróżami oraz kabaretami czas wspomnieć o muzycznej stronie naszego klubu. W każdą
środę rozbrzmiewają radosne głosy studentów na SHOW TIME – Karaoke. Coraz to
większymi krokami zbliżamy się do Wielkiego Finału edycji wiosennej, który przypadnie na 25 maja. Zwycięzców czekają obfite nagrody.
Na początku kwietnia we współpracy Samorządu Studenckiego, Rady Programowej oraz
Stowarzyszenia Menedżerów i Organizatorów
Kultury SMOK odbył się koncert rockowy.
Gościliśmy na nim damską kapele Think
Pink, jako drudzy wystąpili Music Break,
a gwiazdą wieczoru była grupa Italian Scooters. Arka wypełniła się na ten czas rockowym brzmieniem.
Staramy się wzbogacać życie studenckie kulturą wyższych wartości. To wszystko nie miałoby miejsca, gdyby nie ludzie, którzy nad
tym pracują. Są studentami i tworzą Radę
Programową. Dbają o wszystkie szczegóły,
które prezentujemy w naszym repertuarze,
tym samym zapraszam wszystkich chętnych,
którzy chcą przekazać głębsze wartości do
współpracy.

48

Przewodnicząca Rady Programowej
inż. Joanna Kulpa

Władze Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Spotkanie promocyjne odbyło się tradycyjnie
już w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego, a ciężar organizacji spoczął na
Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów
UR. Tegoroczna inicjatywa organizatorów
opierała się na promocji Uczelni połączonej
z przedstawieniem krótkich prelekcji i degustacji małopolskich produktów regionalnych.
W uroczystości wzięły udział władze Uczelni
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ponadto gościliśmy również ponad
450 osób z około 60 szkół średnich z kilku
województw. Po serdecznym przywitaniu
przybyłych gości poproszono o uroczyste
otwarcie Dnia Otwartego JM Rektora prof.
dr hab. inż. Janusza Żmiję. Następnie głos
zabrał prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich,
który przedstawił wszystkie informacje dotyczące przyszłych studentów, szczegółowo
omawiając zasady rekrutacji na poszczególne
wydziały Uniwersytetu Rolniczego. Kolejną
osobą, która zabrała głos był przewodniczący
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Paweł Chałupnik. Przedstawił działalność
studentów UR i zwrócił on uwagę na miłą
i przyjemną atmosferę panującą podczas zajęć
oraz zachęcał do aktywnego życia akademickiego, pragnąc utrwalić w świadomości młodszych kolegów i koleżanek, iż studia to nie
tylko nauka i egzaminy, ale również własny
rozwój osobowości i umiejętności na różnych
płaszczyznach. Ponadto omówiono temat
pomocy materialnej o jaką mogą starać się
studenci oraz na organizacje studenckie

studenci

Dzień Otwarty na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Kraków, 17 marca 2011 r.

działające w Uczelni. Przyszli studenci mogli
po zakończeniu uroczystości opuścić budynek Wydziału Leśnego z wiedzą, która ułatwi
im wybór kierunku na naszej Uczelni. Po szerokim przedstawieniu i zapoznaniu zgromadzonych gości z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Rolniczego, rozpoczęto drugą część
spotkania, mającą na celu przedstawienie
krótkich prelekcji. Głos zabrał dr inż. Piotr
Wężyk, przedstawiając wykład na temat Technologie geoinformatyczne w badaniach środowiska. W kolejnej prelekcji Niuanse smaku
przedstawionej przez dr Marka Gibińskiego
można było uzyskać informacje o produktach
żywnościowych. Na zakończenie dr inż.
Zofia Włodarczyk zaprezentowała wykład
Pismo Święte widziane z perspektywy Ogrodów
Biblijnych. Pod koniec spotkania goście zostali zaproszeni do indywidualnego zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu
Rolniczego przy stoiskach przygotowanych
przez studentów oraz nauczycieli akademickich oraz do degustacji produktów regionalnych takich jak jabłka łąckie, kiełbasa lisiecka,
oraz chleb staromiejski. Organizacja Dnia
Otwartego na naszej Uczelni sprawia Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów wielką
przyjemność i satysfakcję, ponadto zaciekawione twarze przybyłych uczniów, oraz duże
zainteresowanie ofertą edukacyjną prezentowaną przy stoiskach wydziałowych pozwala
nam uznać tegoroczny Dzień Otwarty za kolejną udaną prezentację naszej Uczelni.
Joanna Zabawa

W holu można było porozmawiać ze studentami i pracownikami UR i zaspokoić ciekawość

Reprezentantom poszczególnych wydziałów dopisywał świetny humor
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ChURzyści znowu górą!
Bydgoszcz, 9 kwietnia 2011 r.

Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Ostatnie chwile przed występem konkursowym

Dyrygent Joanna Gutowska-Kuźmicz odbiera gratulacje i przyjacielski uścisk
z rąk przedstawiciela Jury
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po raz kolejny w tym sezonie osiągnął wielki
sukces. Sporą niespodziankę sprawił już na
początku roku, zdobywając nagrodę Grand
Prix podczas XX Tyskich wieczorów kolędowych. Nie zwalniając tępa, w związku
z zakwalifikowaniem się do jednego z najbardziej prestiżowych konkursów pieśni pasyjnej, rozpoczął przygotowania do kolejnych festiwalowych występów, tym razem
sięgając po repertuar pasyjny. Próba generalna przed tym festiwalem odbyła się
w czwartek 31 marca. Był nią koncert muzyki pasyjnej w kościele Ojców Pijarów, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, gdzie chór zaprezentował następujące
utwory konkursowe:
H. Purcel – Hear my prayer, o Lord
F. Nowowiejski – Parce Domine
G. Miśkiewicz – Miserere mei
M. Zieliński – Stabat Mater
oraz specjalnie przygotowany repertuar na
skład kameralny
A. Lotti – Miserere
Wacław z Szamotuł – Ach, mój niebieski Panie
Wacław z Szamotuł – Modlitwa gdy dziatki
spać idą
P. Bębenek – Witaj, Pokarmie
J.E. Moore, Jr – An Irish Blessing
w składzie, którego wystąpili: Soprany: Joanna Gutowska-Kuźmicz, Jolanta MajcherŁoś, Anna Damijan, Marysia MyczkowskaSzałankiewicz. Alty: Paulina Strejczek, Barbara Czesak, Paulina Liszka, Celina
Chmiel. Tenory: Janusz Gołąb, Jakub Jaźwiński, Krzysztof Piotrowski. Basy: Piotr
Guzik, Bernard Kuś, Krzysztof Szałankiewicz. Chórem dyrygowała: Joanna Gutowska-Kuźmicz.

studenci

Tym razem szlak konkursowy zaprowadził
chór do Bydgoszczy na festiwal Pieśni Pasyjnej, gdzie zaprezentował cztery utwory, dwa
spośród nich to utwory współczesnych kompozytorów. Były to: Stabat Mater Michała
Zielińskiego – utwór ten zabrzmiał drugi
raz w swojej historii, a ciekawostką jest fakt,
iż sam kompozytor przybył wysłuchać tego
wykonania, oraz Miserere mei Grzegorza
Miśkiewicza. Dwa kolejne utwory należące
do muzyki dawnej to: Parce Domine Feliksa
Nowowiejskiego oraz Hear my prayer,
o Lord Henrego Purcel’a.
Po konkursowych emocjach zespół udał się na
zwiedzanie Bydgoszczy, co stanowiło rodzaj
wypoczynku przed kolejnym występem. Był
to udział we mszy św., podczas której chór na
prośbę organizatorów wykonał Stabat Mater
Michała Zielińskiego. Bezpośrednio po mszy
świętej odbyło się wręczenie nagród oraz koncert laureatów. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdaniem jurorów został
oceniony na poziomie „złotego pasma”, natomiast utwór Miserere mei w jego wykonaniu
został okrzyknięty najlepszym wykonaniem
tego utworu w czasie trwania festiwalu. Nie
był to jednak koniec pasma sukcesów, bowiem okazało się, iż chór otrzymał także nagrodę specjalną Bydgoskiego Oddziału Telewizji Polskiej. Nie spoczywając na laurach
chór przystępuje do przygotowań związanych
z kolejnymi konkursami i festiwalami, oraz do
realizacji projektu nagrania kolejnej płyty
wieńczącej bogaty już dorobek muzyczny.
Uchylając rąbka tajemnicy można wyjawić, iż
płyta ukaże się jeszcze w tym roku. Jednakże
jej tematyka nie zostaje ujawniona, gdyż ma
to być zaskoczenie dla wszystkich przyjaciół
i sympatyków chóru. Należy także zaznaczyć,
iż płyta powstaje dzięki sponsoringowi m.in.
firmy BrukBet, Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie oraz Województwa Małopolskiego.
Tekst: Jakub Jaźwiński
Zdjęcia: Łukasz Gacek

Ruszamy na zwiedzanie

Rzeka Brda przepływa przez malownicze Stare Miasto

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego
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Targi Pracy
Kraków, 14 kwietnia 2011 r.

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie już po raz piąty zorganizowało Targi Pracy. Tegoroczna impreza odbyła
się w Budynku Jubileuszowym przy Alei
Mickiewicza 24/28. Patronat honorowy nad
Targami objęli JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr hab. Janusz Żmija, Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski,
Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz
Małopolski Związek Pracodawców.
JM Rektor otwierając Targi Pracy, zaprosił
licznie przybyłych studentów i absolwentów
do aktywnego uczestnictwa w targach, do
odwiedzenia stoisk i zapoznania się z ofertami firm. Firmom z kolei podziękował za
udział i wyraził nadzieję na ścisłą współpracę
uczelni ze światem biznesu.
Targi były adresowane do studentów i absolwentów wszystkich uczelni.
Niemniej jednak ze względu na specyfikę naszej uczelni, organizatorzy postawili przede
wszystkim na firmy z szeroko rozumianego
sektora rolnictwa. Swoje stoiska zaprezentowały Zakłady Farmaceutyczne Pliva Kraków – jeden z największych w Polsce producentów leków odtwórczych, Geokart International – będący w czołówce firm
specjalizujących się w geodezji, kartografii
oraz projektowaniu infrastruktury, „U Jędrusia” – producent wyrobów garmażeryjnych oraz sałatek i surówek, Amplus – firma
z branży owoców i warzyw, zajmująca się
hurtowymi dostawami do dystrybutorów
i detalistów, Park-M – firma z branży ogrodniczej specjalizująca się w projektowaniu

oraz zagospodarowaniu terenów zieleni, Hoven – dostawca kompleksowych rozwiązań
z zakresu techniki solarnej oraz Cobico –
firma posiadająca w swoich strukturach
Akredytowane Biuro Certyfikacji i Laboratorium Opakowań.
Obecne były również te firmy i instytucje,
które stawiają na wysoki poziom wiedzy
ogólnej naszych absolwentów – ING Bank
Śląski, Bank Zachodni WBK, Capgemini –
lider wśród firm outsourcingowych w Polsce,
Adecco – globalny lider w dziedzinie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi oraz
Empathy Internet Software House – firma
z branży IT, która promowała działalnosć
w ramach swoich struktur Akademii Empathy, marki działań edukacyjno-szkoleniowych.
Absolvent.pl – rekrutacyjny portal internetowy dla absolwentow i studentow zaprezentował nowatorskie sposoby poszukiwania
ofert pracy, praktyk i staży. Stowarzyszenie
IAESTE Polska, organizacja międzynarodowa, której głównym celem działania jest
wymiana zagranicznych, płatnych praktyk
studenckich – pokazała naszym studentom,
jak sami mogą się zorganizować i zadbać
o wysoki poziom własnych praktyk.
Dla tych, którzy cenią sobie wakacyjne wyjazdy i pracę na farmach Concordii, ofertę
przygotowała firma pośrednictwa pracy Pilot.
Konfrontacja osoby poszukującej pracy
z ofertą konkretnej firmy, jakkolwiek istotna,
nie wyczerpuje jednak celowości Targów
Pracy. Organizatorzy starali się zadbać również o to, aby student lub absolwent mógł
jak najlepiej zapoznać się z samą strukturą
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rynku pracy. Obecni byli przedstawiciele
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Na stoisku Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej mogli odpowiedzieć na
wiele pytań młodych ludzi wchodzących na
rynek pracy oraz pomóc w zredagowaniu
własnego CV i listu motywacyjnego. Własne stoisko zaprezentowało także uczelniane
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego,
gdzie można było m.in. zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
już poprzez sam tytuł stoiska A może własny
biznes? zachęcał tych, którzy stawiają na samodzielność i przedsiębiorczość do wdrażania w życie własnych innowacyjnych pomysłów biznesowych.
V Targom Pracy towarzyszyły prezentacje
multimedialne wybranych firm. Swoją działalnosć przedstawiły – Zakłady Farmaceutyczne Pliva Kraków, Park-M, Capgemini
oraz Wojewódzki Urząd Pracy.
Uniwersytet Rolniczy organizując V Targi
Pracy wychodzi naprzeciw problemom, jakie
napotykają studenci oraz absolwenci opuszczający mury uczelni. Proces poszukiwania
pracy jest bardzo złożony, a powodzenie zależy od wielu czynników. Niemniej jednak
Targi Pracy, szczególnie kiedy sytuacja na
rynku pracy jest mało korzystna dla poszukujących pracy, mogą stać się katalizatorem do
dalszych działań podejmowanych przez naszych absolwentów.
Aleksandra Kulig

piszą o nas

UCZELNIA W MEDIACH
OD 14.02.2011 r. do 12.04.2011 r.

GAZETA KRAKOWSKA

14.02.2011 r.

DZIENNIK POLSKI

9.03.2011 r.

Gdzie zapisać się na semestr letni

Najlepsi studenci nagrodzeni

Najwięcej ofert czeka na tych, którzy ukończyli
studia I stopnia. Wolne miejsca są m.in. na Uniwersytecie Pedagogicznym (fizyka, historia,
edukacja techniczno-informatyczna). Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
rekrutuje głównie na studia niestacjonarne I
stopnia. W swojej ofercie ma psychologię, administrację, ratownictwo medyczne. Bogatą
ofertę studiów II stopnia ma Uniwersytet Rolniczy (rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia). Podobnie jest na Politechnice Krakowskiej, gdzie można wybierać wśród
15 kierunków studiów II stopnia.

Katarzyna Wolny z Uniwersytetu Rolniczego
została laureatem stypendium naukowego
Miasta Krakowa na rok akademicki
2010/2011. W sumie o tegoroczne stypendium wnioskowały 474 osoby, z których większość, bo aż 279, stanowili doktoranci. Tematy
nagrodzonych prac są bardzo różne-od etyki
krakowskich mediów, innowacyjnych rozwiązań drogowych po ochronę i konserwację zabytków oraz pozycję kobiet na rynku pracy.

SMS – Stylowy Magazyn Studencki Luty 2011
Połączenie ciekawych studenckich wakacji
z pracą naukową? Prof. Kazimierz Wiech
z Uniwersytetu Rolniczego od prawie 10 lat
zabiera 30-osobowe grupy studentów na wakacyjne wędrówki po górskich rejonach
Czarnohory i Huculszczyzny na Ukrainie.
Tam studenci prowadzą badania botaniczne
i leśne. Tworzą zielniki, zbierają materiały,
które potem opisują w pracach naukowych.

GAZETA WYBORCZA

sytecie Rolniczym programu doszkalającego
absolwentów tej uczelni. Będą oni mogli zostać uprawnionymi doradcami rolniczymi.
ECHO MIASTA

14.03.2011 r.

Uniwersytet Rolniczy otwiera drzwi

Uniwersytet Rolniczy zaprasza w swoje gościnne progi. 17 marca w godzinach od 10.00
do 14.00 w Centrum Kongresowym UR,
przy Al. 29 Listopada 46 odbędzie się Dzień
Otwarty. Zainteresowani poznają szczegóły
oferty edukacyjnej, wysłuchają wykładów,
a także posmakują regionalnych potraw.

12.03.2011 r.

Czy owcom zasmakuje miastowa trawa?

DZIENNIK POLSKI

Owce miałyby pojawić się na Błoniach we
wrześniu, na miesiąc. Razem z nimi do Krakowa przyjechaliby górale i postawili tu
swoje bacówki. Pomysł zrodził się w środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Błonia mają żyć, to są dawne tereny wypasowe.
Poza tym to byłby świetny sposób na promocję
Podhala w czasie prezydencji Polski w UE –
mówił wczoraj podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Rolniczym Jacek
Soska, wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Karaoke w Klubie Buda

16.03.2011 r.

Jutro, tj. 17 marca o godz. 19.00 Klub Buda
(wejście od ul. Czapskich 2) zaprasza na Karaoke.
DZIENNIK POLSKI

16.03.2011 r.

O smaku i Biblii na Uniwersytecie Rolniczym

V targi pracy i edukacji w Krakowie

DZIENNIK POLSKI

Ponad 2 tysiące uczniów odwiedziło Zespół
Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.
Targi są doskonałą okazją umożliwiającą
młodzieży zapoznanie się z ofertą edukacyjną większości małopolskich szkół wyższych i uniwersytetów. Na Uniwersytecie
Rolniczym największym powodzeniem cieszy się gospodarka przestrzenna, biotechnologia oraz ekonomia i ochrona środowiska.

Będzie cukier

Jutro Uniwersytet Rolniczy zaprasza na dzień
otwarty. Organizatorzy przygotowali dla
zwiedzających wiele atrakcji. Zostanie zaprezentowana oferta edukacyjna Uniwersytetu
Rolniczego oraz formy wsparcia finansowego
dla studentów. Młodzież będzie mogła wysłuchać wielu ciekawych wykładów. Organizatorzy przygotowali prezentację wszystkich wydziałów oraz degustację regionalnych potraw.

Minister Sawicki, który był gościem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podczas wizyty odniósł się do wysokich cen cukru. Metodą na kryzys ma być podpisanie porozumienia między rolnikami uprawiającymi
buraki, a producentami oraz uruchomienie
sprzedaży cukru ponadkwotowego. Okazją
do spotkania było wprowadzenie na Uniwer-

17.03.2011 r.
Dzisiaj na terenie Centrum Kongresowego
UR odbywa się Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W programie
m.in. oferta edukacyjna UR, możliwe formy
wsparcia finansowego dla studentów, wykłady, degustacje potraw.

ECHO MIASTA

28.02.2011 r.
12.03.2011 r.

DZIENNIK POLSKI
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18.03.2011 r.
Blisko 500 tegorocznych maturzystów odwiedziło wczoraj Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego. Podczas zorganizowanego przez uczelnię dnia otwartego młodzież
mogła zapoznać się z ofertą dydaktyczną UR,
wysłuchać ciekawych wykładów m.in. na temat smaku czy Pisma Świętego widzianego
z perspektywy ogrodów biblijnych, a także
spróbować regionalnych potraw oraz jabłek.
Prawdziwą furorę robiła kamera termowizyjna. Nie mniejszą furorę robił pokaz warzenia piwa.
DZIENNIK POLSKI

DZIENNIK POLSKI

21.03.2011 r.

Krakowska weterynaria nie podoba się w Polsce

Przeciwko planom krakowskich uczelni coraz głośniej buntują się też przedstawiciele
szkół, kształcących lekarzy weterynarzy.
Wszystkie one wysłały w tej sprawie listy do
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Rolniczy podpisał umowę o współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach. To kolejny krok do uruchomienia w Krakowie studiów weterynaryjnych.
Resort zapytał o opinię w tej sprawie Radę
Główną Szkolnictwa Wyższego i Państwową
Komisję Akredytacyjną, po czym odpisał, że
utworzenie kierunku studiów jest autonomiczną decyzją władz uczelni i nie ma podstaw prawnych, aby zakazać uruchamiania
nowych kierunków studiów, a tym samym
ograniczać ustawowo zagwarantowaną autonomiczność.
TRYBY

Marzec 2011

Rozkręcamy akcję, odkręcamy zakrętki

Jedna z największych akcji charytatywnych
w Polsce, łączy jednocześnie troskę o środowisko naturalne oraz zmienia nastawienie
„szarego człowieka”. „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie” jest obecnie programem Fundacji Nauka i Kultura. Akcja polega na zbieraniu surowca wtórnego, którym
jest plastik w postaci zakrętek. Firmy recyklingowe za każdy kilogram wpłacają na
konto Fundacji odpowiednią sumę pienię-

dzy, za które finansowany jest zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych
dzieci. Inicjatywie patronuje m.in. Rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Kobiety są po prostu skromne

W zrobieniu kariery często przeszkadza kobietom zwykła biologia i rola jaką powinny
pełnić w społeczeństwie. Na szczęście niektórym kobietom udaje się łączyć życie
rodzinne z naukowym. Przykładem jest prof.
Teresa Fortuna, Dziekan Wydziału Technologii Żywności. Kobiety są bardziej wrażliwe,
łatwiej nawiązują kontakty i mają podzielność uwagi. Mężczyźni mają silną potrzebę
awansu, kobiety są skromne i awansem mniej
zainteresowane, jak zaznacza Pani Profesor.
„Mobilny student” – poszukiwany

Rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Januszem
Żmiją. W dzisiejszym świecie trudno jest się
odnaleźć doświadczonemu przedsiębiorcy
a co dopiero raczkującemu w dorosłość studentowi. Student jest przede wszystkim partnerem i tak go należy traktować. Mając swoje
przywileje, posiada również obowiązki, które
statut Uczelni nakazuje mu przestrzegać.
Obecny rynek pracy wymusza na studencie
przedsiębiorczość. Dziś do znalezienia pracy
nie wystarczy już tylko dyplom szkoły wyższej. Pracodawcy oczekują od kandydatów
znajomości co najmniej dwóch języków obcych oraz wykazania się dużą aktywnością
podczas studiów (działalnością w Samorządzie, kołach naukowych, uczestnictwa w kursach, szkoleniach itp.).
REWIA

23.03.2011r.

Moja zdolna

Kiedyś miała z nią masę kłopotów. Dziś Maryla Rodowicz jest dumna, że o jej córce
mówi branża jeździecka. Katarzyna Jasińska
– córka Maryli Rodowicz otrzymała certyfikat dla pierwszego w Polsce instruktora Parelli (naturalna metoda pracy z końmi) wydany przez twórcę tej metody, Pata Parelli.
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Certyfikat został przywieziony przez panią
Kasię prosto z USA, gdzie w listopadzie
ubiegłego roku zaliczyła trudny egzamin pod
okiem słynnego mistrza. Katarzyna Jasińska,
która skończyła Uniwersytet Rolniczy jest
dziś szanowanym ekspertem od naturalnej
tresury, chowu i pielęgnacji koni, autorem
licznych publikacji w prasie branżowej
a także wykładowcą akademickim.
DZIENNIK POLSKI

23.03.2011 r.

Świeże, bezglutenowe

Uczeni z Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mogą
zrewolucjonizować dietę chorych na celiakię.
Opracowali specjalną recepturę na bezglutenowe bułki, które będą mogli spożywać chorzy na cekalię. Mrożone bułki wystarczy piec
ok. 20 min. w piekarniku Opracowaliśmy recepturę ciasta na bułki bezglutenowe, o konsystencji takiej samej jak tradycyjne pieczywa.
Udało się to ponieważ zastąpiliśmy gluten
mieszanką naturalnych hydrokoloidów tłumaczy prof. Halina Gambuś, kierownik Katedry Technologii Węglowodanów UR. Chorzy cierpią na bóle brzucha, biegunki na
zmianę z zaparciami, wzdęcia, krwawienia
z przewodu pokarmowego. Zaburzenia
wchłaniania składników pokarmowych
w efekcie prowadzą do niedożywienia, zahamowania wzrostu, anemii i opóźnienia rozwoju u dzieci, a u dorosłych mogą wywołać
osteoporozę i nowotwory jelita cienkiego. Na
celiakię może cierpieć nawet co setny Polak.
Choroba może się ujawnić w każdym wieku.
Jedynym lekarstwem na celiakię jest bezglutenowa dieta. Krakowscy naukowcy wykorzystali metodę wypieku odroczonego, która polega na wstępnym podpieczeniu wyrośniętego
ciasta schłodzeniu i zamrożeniu w temperaturze do -60 st. Celsjusza. Tak przygotowane,
mogą być przechowywane w zwykłych zamrażarkach przez kilka tygodni. Stwarza to
warunki do dystrybucji bułek do sklepów.
Rolą klienta jest tylko rozmrożenie.
Badania wykonano w ramach trzyletniego,
europejskiego programu EU-FRESH-BAKE.

piszą o nas

Przez kilka miesięcy regularnie oznaczano
poziom glukozy we krwi w grupie ochotników, po spożyciu bułeczek wypieczonych według nowej receptury.
Aby zwiększyć wartość odżywczą bułek, których podstawowym składnikiem jest skrobia
kukurydziana naukowcy wzbogacili ciasto
mąką amarantusową lub zmielonymi nasionami lnu oleistego. Okazało się, że dodatek
amarantusa lub lnu nie tylko poprawiał walory smakowe bułeczek, ale również znacznie
obniżał indeks glikemiczny tego pieczywa,
czyli stężenie glukozy we krwi bezpośrednio
po spożyciu – mówi dr Dorota Pastuszka
z Katedry Technologii Węglowodanów UR.
POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA

28.03.2011 r.
Dlaczego Kraków? A dlaczego nie?

Kraków ma znaczący wkład w podnoszenie
poziomu wiedzy. Na każdym uniwersytecie
(w Krakowie jest ich 5: Jagielloński, Ekonomiczny, Pedagogiczny, Rolniczy, Papieski)
oraz w szkołach uniwersyteckich, które pozostały przy historycznych nazwach (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Akademia Muzyczna, Państwowa
Wyższa Szkoła Teatralna), a także w wielu
uczelniach niepublicznych prowadzone są
rozmaite kursy i szkolenia (także studia podyplomowe), umożliwiające nawet starszym
osobom nabywanie nowych umiejętności
i uprawnień. Wszystko po to, by sprostać
współczesnym wymaganiom rynku.

Uniwersytet Warszawski 6,2, Politechnika
Poznańska 6,1, Uniwersytet Rolniczy im. H.
Kołłątaja w Krakowie 5,0, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –
4,7, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie –
4,5, Uniwersytet Gdański 4,1.
DZIENNIK POLSKI

31.03.2011r.

Płoną trawy, giną ludzie.

W Krakowie drastycznie wzrosła liczba pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Zginęły już dwie osoby. Wbrew panującym przekonaniom wypalanie traw wcale nie pomaga,
a wręcz szkodzi zarówno faunie jak i florze
degradując całe ekosystemy. – Traw wypalać
nie wolno i słusznie, bo jest to niebezpieczne,
a przede wszystkim wcale nie załatwia sprawy
– podkreśla dr hab. Jan Zarzycki z Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Tłumaczy,
że po wypaleniu traw chwasty i tak odrastają,
w dodatku dużo szybciej niż szlachetne rośliny, bo są od nich bardziej ekspansywnej
i „duszą" je (znacznie lepiej niż wypalanie
wzrost chwastów ogranicza koszenie).
Nie jest też prawdą, że wypalanie traw użyźnia glebę. W rzeczywistości wcale nie przyczynia się ono do zwiększenia ilości substancji odżywczych. – Wypalanie powoduje na
przykład ulatnianie azotu, będącego głównym
składnikiem pokarmowym dla roślin – wyjaśnia Jan Zarzycki
PORADNIK GOSPODARSKI

01.04.2011 r.

Zabezpieczenie terenów wiejskich
przed powodzią

POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA

28.03.2011r.
Najpopularniejsze kierunki w roku akademickim
2010/2011

Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce, czterech i więcej kandydatów na studiach stacjonarnych l stopnia i jednolitych studiach magisterskich:
Politechnika Warszawska – 8,6, Politechnika
Gdańska – 7,4, Politechnika Łódzka – 6,3,

Dr inż. Marcin Kuczera w swoim artykule
pisze o zagrożeniach jakie niesie za sobą powódź dla życia i zdrowia człowieka. Zagrożenia popowodziowe najczęściej zaczynają się
w okresie pozimowym, gdy topnieje śnieg
i następuje tajenie lodu lub w okresie letnim
po uprzednich silnych opadach deszczu.
Przeciwdziałanie takiej sytuacji rozpoczyna
się zwykle od opracowania mapy kryzysowej
przez działania techniczne typu uszczelnianie wałów zbiorniki retencyjne po działania

nietechniczne polegające na edukowaniu ludzi zamieszkujących tereny zalewowe oraz
opracowanie systemów wczesnego ostrzegania. Musimy pamiętać, że na przełomie dziesięcioleci rzeki i potoki wykorzystywano do
celów gospodarczych, co niestety spowodowało
degradację równowagi ekologicznej i intensyfikację procesów morfologicznych. W większości rzek i potoków doprowadziło to do wystąpienia erozji i obniżenia ich dna, co również ma wpływ na siłę powodzi. Obecnie
musimy dołożyć wszelkich starań mających
na celu uregulowanie stosunków wodnych
wód powierzchniowych płynących tak, aby
zapobiegać czasowym wystąpieniom wody
z koryta rzek i powodzi – pisze dr inż. Marcin Kuczera z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
WIADOMOŚCI ROLNICZE

01.04.2011 r.

Goteo w produkcji rozsady warzyw

Podstawowe znaczenie dla uzyskania rozsady
wysokiej jakości ma wytworzenie przez rośliny dobrze rozwiniętego i aktywnie pobierającego składniki pokarmowe systemu korzeniowego.
Bardzo dobre wyniki w produkcji rozsady
różnych gatunków warzyw przyniosły doświadczenia przeprowadzone z wykorzystaniem aktywatora Goteo. Jest to nawóz organiczno-mineralny oparty na koncentracie
z alg morskich z dodatkiem fosforu i potasu.
W doświadczeniach przeprowadzonych na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie badano wpływ podlewania 0,1% roztworem
Goteo na rozsadę kapusty pekińskiej (Mirako Fl, Orient Express Fl), kalafiora (Clarify
FI) i brokuł (Monaco Fl). Po 2-krotnym zastosowaniu preparatu rośliny miały lepiej
rozwinięty system korzeniowy i wytworzyły
więcej liści (o 10-12%). Okazało się również,
że zastosowanie Goteo w trakcie produkcji
rozsady powoduje, że rośliny po posadzeniu
zaczynają szybciej wiązać główki (kapusta pekińska) lub róże (kalafior, brokuł), co pozwala uzyskać wcześniejszy plon.
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01.04.2011r.
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych
w STATISTICA i STATISTICA Data Miner, pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Statystycznego. Konkurs jest organizowany
corocznie przez StatSoft Inc. i StatSoft Polska.
Jego celem jest promocja autorów najlepszych
prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane metody analizy danych
oraz popularyzacja nowoczesnych narzędzi
analitycznych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Na
konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac z różnych dziedzin badań naukowych. W pracach
komisji konkursowej uczestniczyli: prof. zw.
dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Politechnka Krakowska,
prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Polskie
Towarzystwo Statystyczne i Uniwersytet
Łódzki, prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Centrum Onkologii w Krakowie, dr Janusz
Wątroba, StatSoft Polska (sekretarz), prof. dr
hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
WIEDZA I ŻYCIE

GAZETA WYBORCZA

02.04.2011r.

Wyrwikółko rowerzyście nie wystarczy

Razem z fundacją Ali For Planet i we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zaczęliśmy
wczoraj akcję „Zaparkuj klimatycznie". W 10
miejscach miasta staną fantazyjne, niebanalne i kolorowe stojaki dla rowerów. Ich lokalizację wybierzecie wy! Krzysztof Gałat,
zapalony rowerzysta, który nie korzysta ze
środków komunikacji miejskiej ani samochodu podkreśla brak lub złe umiejscowienie
takich stojaków w przestrzeni naszego miasta. Jednocześnie podkreśla że stojaki powinny być zbliżone charakterem do miejsc
przy których będą postawione, podaje również pomysły jak mogłyby wyglądać – Przy
politechnice w Czyżynach, gdzie jest wydział

mechaniki, mogłyby stanąć jakieś tryby zębate.
Przy Uniwersytecie Pedagogicznym może
książka, a przy Rolniczym np. odwzorowanie
jakiejś rośliny. Przy Akademii Sztuk Pięknych
chętnie zobaczyłbym np. paletę malarską.
Pomysłów może być mnóstwo. – Kraków ma
pełno symboli, które można odwzorować.
Ja chętnie zobaczyłbym miniaturę Barbakanu.
Jest też przecież lajkonik czy obwarzanek. Nawet herb Krakowa może pełnić rolę stojaka.
Ważne jest, żeby miejsca w których ustawione
będą stojaki nie były nie były marginalne, bo
rowerzyści nie są grupą marginalną. To muszą
być miejsca wygodne dla rowerzystów, bezpieczne.
GAZETA WYBORCZA

02.04.2011r.

Płoną trawy w Małopolsce

Ponad 300 razy dziennie straż pożarna wyjeżdża do gaszenia wypalanych traw w Małopolsce. Ogień z podpalonej trawy przy ul.
Łowińskiego w Krakowie zagroził w ubiegłym tygodniu pracownikom stacji benzynowej. Na swojej działce podłożyła go 71-letnia
kobieta, ale wiatr zmienił kierunek i płomienie zaczęły zbliżać się do zabudowań. Wozy
bojowe w porę zdążyły uporać się z zagrożeniem. Kobietę ukarano mandatem w wysokości 250 zł. Czy wypalanie trawy, zgodnie
z tradycjami, jest korzystne dla roślinności? –
Na spalonej glebie nie odrodzą się drzewa czy
krzewy, ale chaszcze tak, więc zaniedbane pole
i tak wróci do stanu przed wypaleniem. Na dodatek z powodu ognia gleba traci azot, który
decyduje o wzroście plonów. Korzystniej jest
skosić trawę jesienią, ale to wymaga wysiłku,
podczas gdy podłożenie ognia już nie – tłumaczy dr hab. Jan Zarzycki z Katedry Ekologii,
Klimatologii i Ochrony Powietrza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. – Poza tym nie
zapominajmy o drobnych zwierzętach zimujących w pędach, które na pewno zginą. Nie mówiąc o bezpieczeństwie ludzi. W okolicach
miast wiele pól leży odłogiem, obrzeża są zarośnięte chaszczami i wystarczy, by wiatr powiał
mocniej, a ogień może rozprzestrzenić się na
zabudowania – kwituje Zarzycki.
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ECHO DNIA KIELECKIE

05.04.2011

Pokażmy, kim jest dobry nauczyciel!

Po raz piąty przyznamy tytuł Belfra Roku.
Plebiscyt na najlepszego nauczyciela trwa
Dziś rusza drugi etap – głosowanie na Waszych faworytów Wyjazd do Brukseli to
w tym roku jedna z nagród dla trzech nauczycieli z pierwszych miejsc w Złotej Dziesiątce.
Jak mówi Róża Thun, poseł do Parlamentu
Europejskiego. Łatwiej przygotowywać młodzież do życia w europejskiej wspólnocie, gdy
widziało się, jak to działa w praktyce. Wyjazdy
do Brukseli to nie jedyne nagrody. Poseł
Joanna Senyszyn ufundowała nagrody rzeczowe dla laureatów z pierwszej dziesiątki.
Najpopularniejsi nauczyciele w województwie oraz w każdym z powiatów otrzymają
nagrody od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Nagrody ufundował także prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Swoje nagrody przygotowali także
burmistrzowie i prezydenci innych miast oraz
starostowie powiatowi. Jedną ze zgłoszonych
do konkursu osób jest Anna Mostowska. Ma
47 lat. Jest absolwentką ogrodnictwa i architektury krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 11 lat jest nauczycielką
w Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1
w Końskich. Jej hobby to prace manualne, takie jak rękodzieło, lepienie z gliny i wyrób biżuterii. Jest mężatką, ma syna i dwie córki.
GAZETA KRAKOWSKA

05.04.2011r.

Kraków. XIV Giełda Agroturystyczna

Przez dwa dni, tj. 9 kwietnia (godz. 10-18) i 10
kwietnia (godz. 9-15.30) w budynku Wydziału
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego (Kraków, al.
29 Listopada 46) oraz w klubie akademickim
ARKA (Kraków al. 29 Listopada 50) będzie
można poznać oferty agroturystyczne z Małopolski oraz innych regionów Polski.
XIV Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej
towarzyszyć będzie między innymi wystawa
zwierząt gospodarskich, a na scenie klubu
ARKA pojawią się zespoły i kapele folklorystyczne.

DZIENNIK POLSKI

06.04.2011r.

Studenci zapłacą za naukę

Od października uczelnie czekają spore
zmiany. Kontrowersje budzi ograniczenie
wieloetatowości i opłaty za drugi kierunek
studiów. Nowe przepisy, które wejdą w życie
na początku roku, pozwalają naukowcom
podjąć pracę poza uczelnią macierzystą, dopiero po udzieleniu zgody przez rektora.
Przepisy jednak nie mówią nic na temat
możliwości odwoływania się od decyzji rektora czy sposobach jej weryfikacji. Z danych
jakie dwa lata temu zebrało Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że
ponad jedna trzecia profesorów uczelni
wyższych pracuje na kilku etatach. Resort liczy, że Uczelnie prywatne zaczną kształcić
własną kadrę. W Krakowie na 2000 zatrudnionych pracowników naukowych zatrudnionych przez Akademię Górniczo-Hutniczą drugą pracę podejmuje 326 osób. Na
Uniwersytecie Rolniczym, pracuje w sumie
754 pracowników naukowych, z czego na
kilku etatach ok. 7,5 – proc. Na Uniwersytecie Ekonomicznym na dodatkowym etacie
pracuje 22%, a na dwóch i więcej 0,7 proc.
pracowników naukowych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje 2612 nauczycieli
akademickich(nie włączając Collegium Medicum) i 18,22 proc. z nich pracuje na kilku
etatach .

patrzą na to miejsce przez pryzmat szybkiego
zysku, bez sentymentów do historii – mówi Janusz Miczyński, profesor krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Najchętniej zburzyliby
dwór, wycięli drzewa i postawili w tym miejscu
coś, co generowałoby dużo pieniędzy. Trudno
nam pogodzić się z taką perspektywą. Dworek
w Gołąbkowicach jest częścią kompleksu
dworsko parkowego, którego początki sięgają
XVII w. Dwór murowany w miejscu starszego – modrzewiowego – zbudował ok.
1910 r. Stanisław Miczyński herbu Łabądź.

06.04.2011r.

Stuletni zabytek niszczeje

ECHO MIASTA KRAKÓW

07.04.2011r.

Małopolska na giełdzie

XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna
odbędzie się 9 (od godz. 10 do 18) i 10
kwietnia (od 9 do 15.30) w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
(al. 29 Listopada 46) oraz w Klubie Akademickim ARKA (al. 29 Listopada 50).
Poza wystawami i konkursami przewidziano
też pokazy kulinarne. Potrawy z królika w sobotę od godz. 14 prezentował będzie ojciec
Zygmunt Galoch z Opactwa Benedyktynów
w Tyńcu, a w niedzielę potrawy z gęsi przygotuje Ewa Wachowicz (od godz. 12).
GAZETA WYBORCZA KRAKÓW
Orzech wioski, czosnek, gryka. Jak one to robią?
Jak czosnek niszczy konkurencję?
Badają w Krakowie

07.04.2011
ECHO MIASTA NOWY SĄCZ

07.04.2011r.

Piękne miejsce ze złą sławą i bogatą historią

W sercu osiedla Gołąbkowice niszczeje stuletni dwór rodziny Miczyńskich. Zapuszczona budowla stała się przystanią dla miejscowych meneli i chuliganów. Właściciele są
w rozterce. Nie chcą pozbywać się majątku,
pamiątek po przodkach, bo obawiają się, że
sprzedaż oznaczałaby dla dworu koniec. Zdecydowali się go wynająć, ale postawili warunek, aby dwór i jego otoczenie zachowało historyczny charakter. Niestety, prawie wszyscy

TYGODNIK PODHALAŃSKI

07.04.2011r.

Owce na Błoniach

www.krakow.gazeta.pl
GAZETA KRAKOWSKA

jak i chwasty oraz rośliny ozdobne. Siedem
najbardziej skutecznych z nich posłużyło do
sporządzenia wywarów lub wyciągów, którymi badaczka opryskiwała popularny
chwast znany powszechnie jako lebioda. Nie
ma takiej rośliny, z której można uzyskać preparat działający tak silnie jak chemiczne herbicydy, ale można osłabić chwasty, spowodować, że wyrosną mniejsze lub będą miały
mniej nasion.

Diana Wieczorek, doktorantka w Katedrze
Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prowadzi badania nad zastosowaniem roślinnych, ekologicznych herbicydów (w ramach małopolskiego programu stypendialnego Do-ctus).
Do badań wybrano 40 gatunków roślin,
które są znane ze swojego oddziaływania allelopatycznego (chodzi o pozytywne lub negatywne oddziaływanie jednych gatunków roślin na inne). Były wśród nich zarówno zioła,

Na Krakowskich Błoniach już we wrześniu
będzie można oglądać wypas owiec oraz
prawdziwą bacówkę – Będzie to atrakcja nie
tylko dla mieszkańców Krakowa, ale również
turystów. Poza tym na pokazy przyjdzie młodzież szkolna i studenci Uniwersytetu Rolniczego. Będzie można zobaczyć, jak się doi
i strzyże owce, jak powstaje oscypek, bundz
i bryndza. Będziemy prezentować wyroby
z owczej wełny – wymienia Jacek Soska.
TYGODNIK ROLNICZY

08.04.2011r.

Pomóż krowie przeżuwać

M/kotoksyny powodują zmniejszenie konsumpcji paszy. Krowa – to jedyne zwierzę,
które jest w stanie wychwycić inny smak i zapach porażonej paszy. Tak o szkodliwych metabolitach grzybów, które w tym roku ze
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne mogą w dużym stopniu przyczynić się
do gorszych wyników w produkcji mleka,
mówił dr Douglas Zaviezo z firmy Special
Nutrients (USA) podczas konferencji w Pawłowicach (woj. wielkopolskie). Zorganizowali je 22 marca Instytut Zootechniki oraz
firma Delacon Polska. – Współczesna krowa
wykazuje pewien rytm dobowy w pobieraniu
paszy. Przy stole paszowym przebywa 6-10
razy i je od 3 do 5 godzin. Najmniej między
4 a 6 rano, najwięcej – po karmieniu i doju –
rozpoczął Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który
w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na zależność pomiędzy wspomnianym pobraniem
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suchej masy, a czynnikami socjalnymi i kom fortem zwierząt. To, czy krowa ma dostęp do
stołu paszowego, jest ważniejsze od koncentracji składników pokarmowych w dawce mówił
prof. Zygmunt M. Kowalski.
FAKT KRAKÓW

08.04.2011r.

wykładowcy Wydziału Technologii Żywienia
Chcę się dzielić wiedzą, aby coś po sobie zostawić. Na wykładzie pracuję także rękami. I nie
postawiłam jeszcze ani razu dwójki w indeksie.
Pytam do skutku, aż student przyswoi wiedzę.
Nie uważam, żebym wpisywaniem dwój zdobyła większy autorytet mówi Pani profesor.

Przyjdź na giełdę

Już teraz pomyśl, gdzie spędzisz urlop. Wystarczy, że w ten weekend przyjdziesz na XIV
Małopolską Giełdę Agroturystyczną na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Przez
dwa dni w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada
46 oraz w klubie akademickim ARKA będziemy mogli poznać oferty agroturystyczne
z całej Polski.
GAZETA KRAKOWSKA

08.04.2011r.

Poczet Krakowskich Profesorów

Prof. Halina Gambuś kieruje Katedrą Technologii Węglowodanów UR, gdzie zajmuje
się przetwórstwem zbóż. Jej zespół opracował m.in. recepturę na chleb ze zmielonych
nasion lnu oleistego, który obniża poziom
glukozy i cholesterolu we krwi. Dzięki grantowi otrzymanemu z UE udało się opracować recepturę pieczywa bezglutenowego dla
osób nietolerujących białka ze zbóż. Pieczywo się nie starzeje, obniża poziom cukru
we krwi. Konieczność zakupu całego łańcucha chłodniczego stoi na razie na przeszkodzie rozpoczęciu jego produkcji. Spośród
wielu otrzymanych nagród prof. Gambuś
najbardziej sobie ceni przyznany przez studentów dyplom najlepszego w roku 2009/10

GAZETA KRAKOWSKA

09.04.2011r.

Giełda agroturystyczna zaprasza

Po raz czternasty na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29
Listopada dziś i jutro odbywa się Małopolska
Giełda Agroturystyczna, podczas której prezentowane są oferty agroturystyczne z Małopolski, a także z innych regionów Polski (ponad 80 wystawców na 96 stoiskach). Wydarzeniu temu towarzyszą wystawy rękodzieła
ludowego, konkurs na najsmaczniejszą potrawę – „agroturystyczny stół”, degustacja
potraw, a także wystawa zwierząt gospodarskich. Prezentują się zespoły i kapele folklorystyczne, trwają konkursy i zabawy dla
dzieci, jest też konferencja naukowa poświęcona agroturystyce. Imprezie patronuje „Gazeta Krakowska".
GAZETA KRAKOWSKA

09.04.2011r.

Mielibyśmy jeszcze tę jedną, ostatnią rozmowę.

Wspomnienia żony tragicznie zmarłego
w katastrofie smoleńskiej Wiesława Wody.
Wiesław Woda ur. 17 sierpnia 1946 r. w Pałecznicy. Poseł na Sejm RP z ramienia PSL.
Ukończył studia na Akademii Rolniczej
w Krakowie. Był m.in. wizytatorem szkolnym i prezesem kółek rolniczych, potem wi-
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ceprezydentem Krakowa i wicewojewoda
krakowskim, a w 1. 1994-1997 wojewodą
tarnowskim. W Sejmie zasiadał od 1997 r.
GAZETA KRAKOWSKA

11.04.2011r.

Królik i gęsina wracają w kuchni do łask

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
przy al. 29 Listopada przez weekend odbywała się XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna. Zaprezentowało się na niej 80 obiektów. Giełda to także okazja do poszukania
wypoczynku na lato. Z tej oferty skorzystać
mogli Małopolanie.
GAZETA KRAKOWSKA

11.04.2011r.

Praca na targach

Już po raz piąty krakowski Uniwersytet Rolniczy organizuje Targi Pracy dla tych, którzy
poszukują stałego zatrudnienia lub stażu.
Odbędą się one 14 kwietnia br. w godzinach
od 10 do 16 w Budynku Jubileuszowym UR,
przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie.
W jednym miejscu zgromadzą się przedstawiciele pracodawców z naszego regionu.
DZIENNIK POLSKI
12.04.2011r.
Uniwersytet Rolniczy zaprasza na Targi
Pracy. Impreza odbędzie się w najbliższy
czwartek, 14 kwietnia w godz. od 10 do 16
w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, przy al. Mickiewicza 24/28. To już piąta edycja tego przedsięwzięcia.

Mgr inż. Izabella Majewska
Mgr Paulina Czuryłowska

UCZELNIA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
OD 22.02.2011 r. do 12.04.2011 r.

22.02.2011
IV Congress of Polish Biotechnology and IV
Eurobiotech 2011, 12-15 października 2011 r.
Lokalizacja: Hotel Centrum Konferencyjne
Gromada, ul. Orzechowa 11, Kraków. Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Rolniczy, Polska Federacja Biotechnologii,
Polska Akademia Nauk, Małopolskie Centrum Biotechnologii oraz firma Targi w Krakowie. W dniach 12-15 października 2011 r.
w Krakowie odbędzie się czwarta edycja Kongresu Polskiej Biotechnologii oraz Kongresu
Eurobiotech 2011 r., które połączyły się w IV
Congress of Polish Biotechnology and IV Eurobiotech 2011. Rangę i prestiż wydarzenia
podkreśli plenarny wykład inauguracyjny Laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
Profesor Ady E. Yonath. Honorowy Patronat
nad Kongresem sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski. Targi odbędą się w dniach 9
– 11 marca 2011 r. Zaprezentujemy najnowsze
urządzenia, rozwiązania oraz aplikacje przeznaczone do laboratorium.
www.laboratoria.xtech.pl

niczo Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Izba Coachingu.
www.mmkrakow.pl
www.mmsilesia.pl

23. 03.2011

Baran na Błoniach? To nie żart. Pastwisko
w centrum chce nam urządzić lokalny polityk

– Dzieci z krakowskich szkół nie musiałyby
wyjeżdżać na Podhale, żeby przekonać się, że
mała krówka to cielę, a mała owieczka to jagnię. Takie doświadczenia są bardzo cenne –
przekonywał Jacek Soska podczas konferencji na Uniwersytecie Rolniczym. Do wypasu
zwierząt miałoby dopłacić miasto, a biorąc
pod uwagę kwotę, jaką Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu przeznacza rocznie
na koszenie trawy (100 tys. zł), Kraków
mógłby nawet zaoszczędzić.
www.tarnow.pl

23.03.2011

Tarnowianie na Akademickich Mistrzostwach
www.msp.krakow.pl

22.03.2011

Festiwal Przedsiębiorczości 2011

Czy jesteś na to gotowy? Festiwal Przedsiębiorczości BOSS to największy projekt Studenckiego Forum Business Centre Club. Jedyne takie wydarzenie w Polsce i idealna okazja, aby popracować nad warsztatem swoich
umiejętności managerskich i interpersonalnych. Patronatu Honorowego udzielili nam
między innymi: Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski, Małopolska Loża Business Centre Club, Marszałek Województwa
Małopolskiego Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Gór-

nasilenia pojawienia się białej plamistości. Obniża się natomiast porażenie przez grzyby wywołujące mączniaka rzekomego i werticiliozy –
uważają na podstawie badań dr Joanna Dłużniewska, dr Maria Nadolnik i dr hab. Bogdan
Kulig z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Naukowcy dowiedli, że istnieje zależność między nawożeniem azotem a występowaniem
chorób rzepaku ozimego

Polski we Wspinaczce Sportowej

Jak przypadło na jeden z ważniejszych ośrodków wspinaczki sportowej w Polsce – w dwudniowej rywalizacji Akademickich Mistrzostw Polski, które odbyły się w miniony
weekend w Katowicach nie mogło zabraknąć
studentów pochodzących z Tarnowa.
Zeszłoroczna Mistrzyni Świata Juniorów
Klaudia Buczek, studiująca na pierwszym
roku dietetyki na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie, zdobyła brązowy medal.
www.farmer.pl

25.03.2011

Wpływ azotu na choroby

– Zwiększenie dawek azotu powoduje wzrost

28.03.2011
Profesor Marian Koziej nie żyje. Profesor
Marian Koziej – były rektor Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego nie
żyje. Z WSP, a następnie Akademia Świętokrzyską, profesor był związany od 1976, do
2005 roku. Był prorektorem i dwukrotnie
dziekanem Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego. Przewodniczył Radzie Naukowej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
Inżynier rolnik, w 1955 roku ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie odbył studia doktoranckie
w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1975
roku w Akademii Rolniczej w Krakowie. Od
1993 roku był profesorem zwyczajnym.
www.radio.kielce.pl

www.climb.pl

28.03.2011

Akademickie Mistrzostwa Polski
we Wspinaczce 2011

Ponad 350 zawodników z 46 uczelni z całej
Polski walczyło o medale w zakończonych
właśnie Akademickich Mistrzostwach Polski
we wspinaczce sportowej. W ciągu 3 dni imprezy studenci rywalizowali w konkurencjach „na czas” i „na trudność”. W tak zwanym „bieganiu”, wśród pań najlepsza okazała
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się reprezentantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Małgorzata Rudzińska,
która wyprzedziła swoją koleżankę z uczelni
– Monikę Prokopiuk, trzecie miejsce wywalczyła natomiast studentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Klaudia Buczek.

tów, co w niesamowity sposób uwiecznia
w projektach – jak sama mówi o sobie: „Kocha to co robi i nie zamieniłaby tego na nic
innego”.
www.deon.pl

31.03.2011

Ciasny, ale własny w Oazie…
www.sulkowice.pl

29.03.2011

Na Uniwersytecie Rolniczym podejmują gości
naszą „sułkowicką krzonówką”

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie 11 marca 2011 r. odbyła się konferencja na temat wspólnej polityki rolnej po 2013 roku w perspektywie
finansowej UE 2014-2020 ze szczególnym
uwzględnieniem
polskiego
rolnictwa
w przededniu prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Wśród występujących i prelegentów
konferencji, a zarazem konsumentów naszego
produktu tradycyjnego znaleźli się także Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego, rektor UR
prof. dr hab. Janusz Żmija, prof. dr hab. Józef
Kania, prezes ARIMR Warszawa Tomasz Kołodziej, dyr. Jarosław Bomba z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, wiceprzewodniczący SWM, Komisji Rolnictwa Jacek
Soska i przewodniczący samorządu studenckiego UR Paweł Chałupnik.

Student Uniwersytetu Rolniczego – Sławek
opowiada mi historię zamieszkania w Oazie
razem ze swoją żoną i synkiem. W zeszłym
roku wynajmowaliśmy pokój na stancji, przy
czym umowę musieliśmy podpisać na rok. Ale
chcieliśmy mieszkać w akademiku. Złożyłem
podanie o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Rolniczego, bo studiuję tu na Wydziale Leśnym. Dowiedziałem się, że owszem,
należy mi się miejsce w akademiku, ale żonie
i dziecku już nie! Patrycja studiuje na Krakowskiej Szkole Wyższej. Na szczęście na Politechnice przyjęli nas jak swoich. Dostaliśmy
duży pokój w akademiku na piątym piętrze,
gdzie oprócz nas mieszkali praktycznie sami
obcokrajowcy z wymiany międzynarodowej.
Jednak ostatecznie o decyzji przeniesienia
się do Oazy zdecydowała wygoda – szybsze
dojście na uczelnię dla Sławka i łatwiejszy
dojazd dla Patrycji. Miejsce tutaj otrzymali
z tzw. puli rektorskiej.
www.czateria.interia.pl

www.deccoria.pl

29.03.2011

www.mojestypendium.pl

Jak zaplanować przyjazne otoczenie?

www.cogito.com.pl

www.fakty.interia.pl

www.natablicy.pl

30.03.2011
www.facet.interia.pl
Od czego zacząć projektowanie naszego
ogrodu? Na jakie rzeczy zwrócić największą
uwagę, aby nasze otoczenie było ciekawe,
a zarazem bardzo funkcjonalne, przyjazne
dla Nas i naszych bliskich? Na te i inne pytania będzie odpowiadała Magdalena Mucha
już 30 marca od godz. 17:00. Mgr inż. Magdalena Mucha ukończyła kierunek Sztuka
Ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. Pracuje z pasją w zawodzie projektanta ogrodów, od trzech lat w Pracowni
Sztuki Ogrodowej z Krakowa. Jest osobą potrafiącą doskonale zrozumieć potrzeby klien-

www.dziennikpolski24.pl

28.03.2011
28.03.2011
31.03.2011

Narysuj komiks o wynalazku

07.04.2011
Organizatorzy majowego Festiwalu Nauki
w Krakowie zapraszają do udziału w konkursie rysunkowym towarzyszącym tegorocznej
edycji imprezy.

www.wentylacja.com.pl

01.04.2011

„Wentylacja – Klimatyzacja – Ogrzewnictwo –
Środowisko” Krynica Zdrój, maj 2011

2011-04-01
Informacje o XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu
„WENTYLACJA – KLIMATYZACJA –
OGRZEWNICTWO – ŚRODOWISKO”.
www.ekai.pl

01.04.2011

Kielce: uroczystości pogrzebowe
śp. prof. Mariana Kozieja

Biskup kielecki Kazimierz Ryczan przewodniczył dzisiaj uroczystościom pogrzebowym
byłego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej, obecnie Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Mariana Kozieja,
który zmarł nagle 28 marca w Kielcach
w wieku 79 lat. Został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.
Z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie
z Akademią Świętokrzyską, prof. Koziej był
związany od 1976 do 2005 r. W latach 19901996 był prorektorem, a następnie rektorem
WSP. W latach 1984-1990 i 1999-2002 był
dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Przewodniczył Radzie Naukowej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W 1955 r.
jako inżynier rolnik ukończył Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie odbył studia doktoranckie w Wyższej
Szkole Rolniczej w Krakowie. Tytuł doktora
habilitowanego otrzymał w 1975 r. w Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1993 r. był
profesorem zwyczajnym.

www.interklasa.pl

Jedenasta edycja krakowskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w dniach 11-14 maja
2011 r., a jej koordynatorem jest w tym roku
po raz pierwszy Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie.
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www.krakow.gazeta.pl

02.04.2011

Plaga wypalania traw. Nawet 300 zgłoszeń
dziennie!
Straż gasi podpaloną trawę w Krakowie

Małopolscy strażacy odbierają codziennie
ponad 300 zgłoszeń o wypalaniu traw. Liczba
interwencji tylko z minionego tygodnia jest
zatrważająca: czwartek – 330 akcji gaszenia
palących się traw. Środa – tyle samo. We wtorek strażacy wyjeżdżali gasić zeschnięte

rośliny 264 razy. – Od stycznia do 10 marca
mieliśmy 918 zgłoszeń o pożarach. A od 11
marca do 1 kwietnia już ponad trzy tysiące.
Statystyki skoczyły głównie przez wypalane
trawy – przyznaje starszy kapitan Maciej Kozień z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Czy wypalanie
trawy, zgodnie z tradycjami, jest korzystne
dla roślinności? – Na spalonej glebie nie odrodzą się drzewa czy krzewy, ale chaszcze tak,
więc zaniedbane pole i tak wróci do stanu
przed wypaleniem. Na dodatek z powodu
ognia gleba traci azot, który decyduje o wzroście plonów. Korzystniej jest skosić trawę jesienią, ale to wymaga wysiłku, podczas gdy podłożenie ognia już nie – tłumaczy dr hab. Jan Zarzycki z Katedry Ekologii, Klimatologii
i Ochrony Powietrza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Poza tym nie zapominajmy o drobnych zwierzętach, zimujących
w pędach, które na pewno zginą. Nie mówiąc
o bezpieczeństwie ludzi. W okolicach miast
wiele pól leży odłogiem, obrzeża są zarośnięte
chaszczami i wystarczy, by wiatr powiał mocniej, a ogień może rozprzestrzenić się na zabudowania – kwituje Zarzycki.
www.natablicy.pl
www.gazetakrakowska.pl
www.krakow.naszemiasto.pl

04.04.2011

www.rdn.pl

05.04.2011

Agroturystyka kwitnie na Limanowszczyźnie

www.motoryzacja.openkontakt.com

Powiat limanowski promował rodzimą agroturystykę na targach w Warszawie. Zaprezentowano tam też najnowszy folder, w którym
spisane są wszystkie gospodarstwa turystyki
wiejskiej z Limanowszczyzny. Mamy się czym
chwalić. W powiecie działa już kilkadziesiąt
takich gospodarstw – powiedział Jacenty Musiał, prezes limanowskiego stowarzyszenia
agroturystycznego. Już w weekend o limanowskiej agroturystyce będzie głośno w Krakowie. Powiat będzie się promował na Uniwersytecie Rolniczym.

www.kosmetyki.openkontakt.com

72 nowych profesorów otrzymało 1 kwietnia
nominacje z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wśród nominowanych są
m.in. przedstawiciele nauki medycznych, humanistycznych i rolniczych oraz kilkoro profesorów sztuki, wśród nich znany malarz
Leon Tarasewicz. Prezydent pogratulował
nowo nominowanym profesorom i podziękował im za pracę, włożoną w rozwój polskiej
nauki.
Nominację profesorską otrzymał między innymi Andrzej Misztal – profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie

www.finansowy.openkontakt.com
www.wnetrza.bia.pl
www.budownictwo.bia.pl
www.medycyna.openkontakt.com
www.domiogrod.bia.pl
www.alarmy.openkontakt.com
www.biznes-klasa.pl
www.transport.openkontakt.com
www.uslugi.openkontakt.com
www.sport.openkontakt.com
www.przemyslowcy.com
www.gazetakrakowska.pl

www.biolog.pl

www.cosiestalo.pl

www.eurostudent.pl

www.rolnicy.com

www.news-line.pl

www.turystykamalopolska.pl

www.krakow.studentnews.pl

www.farmer.pl

www.gazetakrakowska.pl

www.krakow.studentnews.pl

www.krakow.naszemiasto.pl

12.04.2011

www.cosiestalo.pl
www.kariera.com.pl
www.dziennikpolski24.pl

06.04.2011
09.04.2011

XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna

www.krakow.dlastudenta.pl

05.04.2011
12.04.2011

Uniwersytet Rolniczy zaprasza na Targi Pracy

Wygrała kiszka na kapuście
krakow.naszemiasto.pl
XIV Giełda Agroturystyczna

14 kwietnia br. w godzinach od 10.00 do
16.00 w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. Mickiewicza 24/28 odbywać się będą V TARGI
PRACY.

Prezydent wręczył 72 nowe nominacje
profesorskie

www.odziez.openkontakt.com

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie już po raz
piąty organizuje Targi Pracy. Targi Pracy to
także szansa na zawarcie nowych kontaktów
w sprzyjającej atmosferze, możliwość skonfrontowania swojej wiedzy o danej firmie,
zwiększając tym samym szanse na zatrudnienie. – Uważam, że Targi Pracy są bardzo
cenną inicjatywą i mogą przynieść wiele korzyści studentom i absolwentom, którzy stawiają
pierwsze kroki na rynku pracy. Z myślą o nich
staramy się pozyskać oferty pracy od firm z szeroko rozumianego sektora rolniczego – mówi
Aleksandra Kulig z Biura Karier i Kształcenia
Praktycznego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

05. 04.2011
W dniach 9-10 kwietnia w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29
Listopada 46-50 odbędzie się XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna. Głównym celem organizacji Giełdy Agroturystycznej jest
promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom Krakowa i całego Województwa
Małopolskiego.
www.aktualnosciturystyczne.pl

07.04.2011

Małopolska pachnie ziołami

W 2009 roku powstał wyjątkowy projekt
promujący produkty małopolskie – „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”. Wybrane
gospodarstwa agroturystyczne rozszerzyły
znacznie zakres swojej oferty. Teraz prawie
wszystko koncentruje się wokół ziół. Gospodarze nauczyli się sami, a teraz uczą swoich
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gości rozpoznawania, oznaczania i stosowania tych użytkowych roślin oraz ich przetwórstwa. Wszyscy wespół przygotowują dekoracje z ziół, potrawy, a także przyprawione
ziołami nalewki i soki. Była selekcja kandydatów – uczestników projektu. Do programu
przystąpiło 35 właścicieli kwater, ale kursy
ukończyły pozytywnie tylko 22 osoby. Dyskusje nad ofertami trwały do drugiej w nocy
i potwierdzały autentyczne zainteresowanie
kwaterodawców. Nadzór merytoryczny sprawowała prof. Elżbieta Pisulewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
www.farmer.pl

08.04.2011

XIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła za nami

Po raz dziewiętnasty Zakopane na kilka dni
stało się naukową stolicą hodowli bydła.
Szkoła Zimowa Hodowców Bydła zgromadziła liczne grono przedstawicieli zarówno
świata nauki, firm branżowych, jak i hodowców praktyków, reprezentujących czołowe
polskie przedsiębiorstwa hodowli zarodowej.
XIX Szkoła Zimowa w Zakopanem pod hasłem „Praktyka nauce – nauka praktyce” toczyła się w piętnastu sesjach tematycznych,
poświęconych między innymi zagadnieniom
selekcji genomowej bydła, dobrostanu, GMO,
polityki rolnej, hodowli zachowawczej, żywienia i rozrodu, a także perspektywom polskiej
hodowli. Organizatorami XIX Szkoły Zimowej są Katedra Hodowli Bydła Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie i Krakowskie Koło

Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
w Krakowie pod patronatem Klubu Profesorów Hodowli Bydła. Szkole przewodniczył,
jak co roku, prof. dr hab. Jan Szarek.
www.farmer.pl

12.04.2011

Innowacyjnie w oborze

Rozpoczęto prace studyjne nad opracowaniem cztero-ćwiartkowego diagnostycznego
aparatu udojowego. Nowy projekt, nad którym pracują w Instytucie Inżynierii Rolniczej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie jest rozwiązaniem oryginalnym i różni się od obecnie
dostępnych, produkowanych seryjnie aparatów udojowych z funkcjami diagnostycznymi. Jak informuje Aleksander Jędruś, koncepcja już cieszy się dużym zainteresowaniem,
również producentów nowoczesnych systemów udojowych, jednak na razie pozostaje na
etapie konstrukcji i badań. Często spotykamy
się z niedowierzaniem, że istnieje coś co sygnalizuje ruję, wczesną ciążę czy zapalenie w poszczególnych ćwiartkach – dodaje dr Jędruś.
www.urwisowo.pl

13.04.2011

www.national-geographic.pl
Gigantyczne owady opanują Polskę!

W miejscowości Ujazd w województwie
Łódzkim we wrześniu tego roku, zostanie
otwarty jedyny w swoim rodzaju i pierwszy
na świecie Park Edukacyjno-Rozrywkowy

Fot. Dariusz Marszalik
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MIKROKOSMOS, z replikami owadów wykonanych techniką 3D, wielokrotnie powiększonych. Te niezwykle realistyczne rzeźby
owadów w pełni odzwierciedlać będą szczegóły budowy morfologicznej prawdziwych
owadów. – Jestem przekonany, że projekt zyska
uznanie nie tylko wśród fachowców – entomologów, ale też wśród rzeszy ludzi, pozytywnie
reagujących na pomysły służące poznawaniu
świata i zdobywania wiedzy przez dzieci
i młodzież – tłumaczy prof. dr hab. Kazimierz Wiech, entomolog, Kierownik Katedry Ochrony Roślin na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
www.tvp.pl
13.04.2011
Już 14 kwietnia br. w godzinach od 10.00 do
16.00, w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy al. Mickiewicza 24/28 odbywać się będą V TARGI
PRACY. Podczas targów będzie można
skorzystać z bogatej ofert pracy, praktyk
i staży. Osoby, które nie wiedzą jak pokierować swoim dalszym rozwojem zawodowym
będą mogły skorzystać z porad doradców.
Zaprezentowana zostanie również bogata
oferta studiów podyplomowych. Wstęp na
targi jest bezpłatny. Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej www.targipracy.ur.krakow.pl.

Mgr inż. Izabella Majewska
Mgr Paulina Czuryłowska

XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna
Kraków, 9-10 kwietnia 2011 r.

Uroczyste otwarcie Giełdy z udziałem władz Uniwersytetu
oraz przedstawicieli władz samorządowych województwa małopolskiego

Tegoroczna edycja Giełdy zgromadziła rekordową liczbę wystawców

