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w numerze

Szanowni Czytelnicy
Marzec i kwiecień upłynęły pod znakiem wielu wydarzeń, które miały miejsce w naszym Uniwersytecie. Za najważniejsze należy uznać wybory
nowych władz rektorskich. Rektorem-Elektem naszej uczelni na lata 2012-2016 został wybrany profesor Włodzimierz Sady. Serdecznie gratulujemy
Rektorowi-Elektowi, prorektorom i dziekanom, jak również wszystkim, którzy ubiegali się o te urzędy.
W kwietniu cieszyliśmy się także z nadania profesorowi Peterowi Bielikowi – Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, tytułu doktora
honoris causa.
Na szczególną uwagę zasługuje też bohaterska postawa studenta III roku Wydziału Leśnego Michała Ciupka, który bezinteresownie przyszedł
z pomocą poszkodowanym w tragicznym wypadku kolejowym pod Szczekocinami.
Z radością więc oddajemy w Wasze ręce wiosenny numer Biuletynu Informacyjnego.
Redakcja

Wybory władz rektorskich Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
na kadencję 2012-2016
Kraków, 18-25 kwietnia 2012 r.
Wybór prorektorów odbył się 25 kwietnia 2012 r. Uczelniane Kolegium Elektorów na stanowiska prorektorów na kadencję
2012–2016 wybrało:
Prof. dr hab. Floriana Gambusia na stanowisko Prorektora ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy z Gospodarką,
Dr hab. Stanisława Małka, prof. UR na stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej,
Dr hab. Sylwestra Tabora, prof. UR na stanowisko Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.

1994/1995 – doradca naukowy ds. jakości
i zaopatrzenia w surowce firmy Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie
od 1991 – kierownik Katedry Uprawy Roli
i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
1989-1996 – docent AR Kraków
1977-1989 – adiunkt, IPO AR Kraków
1972-1977 – asystent i starszy asystent IPO
AR Kraków
STAŻE, MISJE NAUKOWE
ZAGRANICZNE I KRAJOWE:

•
SYLWETKA
PROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZA SADY

•

Urodzony: 26 lipca 1946 r. w Porąbce
Uszewskiej
Żona: Stanisława – mgr inż. ogrodnik
Dzieci: Katarzyna – mgr ekonomii, Anna
– mgr psychologii stosowanej

•
•

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

•

2004 – profesor zwyczajny
1996 – profesor nauk rolniczych
1987 – doktor habilitowany nauk rolniczych
1977 – doktor nauk rolniczych
1972 – magister inżynier ogrodnictwa
1967 – technik ogrodnik

•

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

W trakcie posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, zgodnie z przepisami
Ordynacji wyborczej do wyborów zgłoszono
następujących kandydatów na rektora:
• prof. dr hab. Krystynę Koziec
• prof. dr hab. Władysława Migdała
• prof. dr hab. Jana Pawełka
• prof. dr hab. Włodzimierza Sady.
Dwa dni przed wyborami odbyło się otwarte
spotkanie kandydatów na rektora ze społecznością Uczelni, na którym kandydaci przedstawili swoje prezentacje.
Uczelniane Kolegium Elektorów w dniu 18
kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Centrum
Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie wybrało prof. dr hab. Włodzimierza Sady na rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na
kadencję 2012-2016.

•

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA:

•

MIEJSCA PRACY I STANOWISKA:

2005-2012 – prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich AR/UR Kraków
2002-2005 – dziekan Wydziału Ogrodniczego AR Kraków
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1995 – misja naukowa, Reński Uniwersytet, Bonn, Niemcy (5 dni)
1988 – misja naukowa, Instytut Agrofizyki, Leningrad, Rosja (7 dni)
1987 – misja naukowa, Instytut Puszkarowa w Sofii, Bułgaria (7 dni)
1980 – stypendium naukowe, Cornell
Uniwersity, USA (6 miesięcy)
1979 – staż zawodowy (SITR/4H), Ivy
Acres Farm, USA (12 miesięcy)
1975 – staż naukowy, Instytut Kołarova,
Plovdiv, Bułgaria (4 tygodnie)
1973 – staż naukowy, Instytut Produkcji
Ogrodniczej, Poznań (1 miesiąc)

•

autor lub współautor 337 opracowań
naukowych, w tym 132 opublikowanych
prac twórczych, 82 materiałów konferencyjnych, 8 opracowań podręcznikowych
i skryptu, 1 patent, 1 wzór użytkowy oraz
18 opracowań wdrożeniowych,
kierownik lub główny wykonawca
32 projektów badawczych, w tym

•

•
•

•

•

•

FUNKCJE POZA UCZELNIĄ I NAGRODY:

•

•

•

członek Rady Naukowej Acta Scientarum Polonorum, seria Hortorum Cultus
(2012),
członek Rady Naukowej Czasopisma
Naukowo Kulturalnego „Episteme”, Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury
„EPISTEME” w Krakowie (2010),
członek Rady Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Zarządu

Współpracę z młodzieżą
uważam za najważniejszy
filar rozwoju uczelni

głównego Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych (1999-2006), Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN
(2002-2006), Wojewódzkiej Społecznej
Rady Doradztwa Rolniczego przy ODR
w Boguchwale (1995-2001), Wojewódzkiego Zespołu ds. Restrukturyzacji
i Modernizacji Ogrodnictwa w Rzeszowie (1995-2001),
prezes Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa NOT w Krakowie
(1982-1986),
wielokrotne wyróżnienia nagrodą indywidualną lub zespołową JM Rektora za
działalność naukową, dydaktyczną lub
organizacyjną,
nagroda indywidualna Ministra NSWiT
za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

ROZMOWA Z PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZEM
SADY REKTOREM-ELEKTEM UNIWERSYTETU
ROLNICZEGO W KRAKOWIE.

Panie profesorze, gratulując wyboru na
urząd Rektora, chcę zapytać, jakie priorytety w Pana opinii stoją przed naszym uniwersytetem?
Priorytetów jest kilka, za najważniejsze uważam trzy. Po pierwsze, podniesienie prestiżu naszej uczelni. Pod tym dość ogólnym
stwierdzeniem widzę konieczność wprowadzenia nauczania w języku angielskim, na
początku na kilku kierunkach. Uważam, że
jest to szczególnie ważne, między innymi
w aspekcie wykorzystania naszego znacznego
potencjału naukowo-dydaktycznego, w tym
kadry naukowo-dydaktycznej, która jest bardzo dobra. Świadczy o tym zarówno wysoka
jakość prowadzonych badań, jak też stale
poszerzana oferta edukacyjna. Występujący
niż demograficzny, którego skutki będziemy
w Polsce odczuwać do roku 2025 może

ODZNACZENIA:

•
•
•
•

odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” (2011),
Medal Komisji Edukacji Narodowej
(2010),
Srebrna Odznaka za Pracę Społeczną dla
Miasta Krakowa (1988),
Brązowy Krzyż Zasługi (1978).

Prorektorzy-Elekci, od lewej dr hab. Stanisław Małek, prof. UR, prof. Florian Gambuś, dr hab. Sylwestr Tabor, prof. UR
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•

11 projektów finansowanych ze środków
publicznych, 21 projektów finansowanych przez jednostki gospodarcze,
promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich, aktualnie opiekun
naukowy 2 doktorantów.
recenzent 4 wniosków do tytułu profesora, 4 wniosków do stanowiska profesora, 9 rozpraw habilitacyjnych, 6 prac
doktorskich, 4 podręczników, 1 wniosku
o nagrodę ministra,
promotor 79 prac magisterskich i inżynierskich,
wyróżniony tytułem „Super belfer”
w konkursie studenckim Wydziału
Ogrodniczego na najlepszego wykładowcę 2006 roku.

spowodować spadek liczby studentów. Chociaż jako jedyna uczelnia o profilu rolniczym
w Małopolsce nie odczuwamy tak silnie skutków spadku liczby kandydatów na studia na
studiach stacjonarnych, lecz musimy działać
wyprzedzająco. To przed nowymi władzami
stawia konieczność aktywniejszego poszukiwania studentów. Ponieważ liczba potencjalnych kandydatów w kraju będzie się powoli
wyczerpywać, należy zatem aktywnie zabiegać o studentów z innych krajów. To wiąże się
jednak z koniecznością wprowadzenia języka
angielskiego, jako języka wykładowego. Studia
w języku angielskim będą odpłatne. Wysoko
oceniam szanse na otwarcie tych kierunków,
zwłaszcza, że obecny rektor, profesor Janusz
Żmija, w ostatnim czasie, wraz z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem
Sową, odbył podróż do Kurdystanu i wydaje
się, że rząd tego kraju jest zainteresowany nie
tylko współpracą w sektorze rolnictwa, ale
także byłby w stanie sfinansować, w formie
stypendiów, pobyt i edukację swoich obywateli w Polsce. Podobne nadzieje wiążemy
ze współpracą z Syrią, Jordanią, czy krajami
Dalekiego Wschodu.
Drugim priorytetem jest zwiększenie
poziomu praktycznych umiejętności absolwentów. Takie wnioski nasuwają się na podstawie sugestii płynących od pracodawców.
Niektórzy informują nas, że w ich ocenie na
skutek wzrostu poziomu scholaryzacji, (aktualnie prawie 50 procent maturzystów decyduje się na podjęcie studiów wyższych),
poziom wiedzy i umiejętności praktycznych
absolwentów uczelni spada. Dostrzegamy, że
pewną bolączką systemu szkolnictwa wyższego jest zbyt mały udział wdrożeń osiągnięć
nauki do gospodarki i dlatego od kilku lat staramy się pozyskiwać informacje od pracodawców, jakich umiejętności oczekują od naszych
absolwentów i chcemy w oparciu o tę wiedzą
modyfikować programy i treści kształcenia.
Uważam, że powinniśmy zachęcić przedstawicieli nowoczesnych zakładów pracy do
prowadzenia zajęć ze studentami, tak aby
pokazać im, z czym będą musieli zetknąć się
w przyszłości. To jest ogromne pole do działania na najbliższe lata, lecz z drugiej strony bar-

Uczelniana Komisja Wyborcza
dzo dobrym rozwiązaniem byłaby realizacja
prac dyplomowych dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Zalety takiej współpracy
byłyby ogromne. Po pierwsze dyplomanci
uzyskaliby satysfakcję, że ich praca przynosi
bardzo wymierne skutki gospodarcze, po
drugie mogliby nawiązać szersze kontakty
z pracodawcami. Kolejnym atutem tej współpracy byłoby zwiększenie udziału wdrożeń
do gospodarki, realizowanych przez naszą
uczelnię. Zaś dla pracodawców ta współpraca
mogłaby umożliwić dostęp do nowoczesnych
technologii i wyników badań, realizowanych
tu na miejscu, co znacząco zwiększy konkurencyjność produkcji. Aby to zadanie zrealizować, mam zamiar powołać na wydziałach
specjalne konwenty, składające się z przedstawicieli samorządu terytorialnego, świata
biznesu i uczonych, które będą wskazywać
nam obszary tej współpracy.
Trzecim zadaniem, jakie sobie stawiam jest,
w oparciu o wiedzę naszej kadry oraz doskonałe zaplecze laboratoryjne, zwiększenie
udziału naszego uniwersytetu w rozwiązywaniu problemów węzłowych, czyli takich
działań, które dla gospodarki krajowej i europejskiej mają kluczowe znaczenie. To zadanie
wiąże się również z aktywnym pozyskiwaniem
środków na finansowanie badań i wdrożeń.
Przez siedem lat był Pan prorektorem ds.
dydaktycznych i studenckich, co z tego
doświadczenia, chce Pan przenieść na stanowisko rektora całej uczelni?
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Współpracę z młodzieżą uważam za najważniejszy filar rozwoju uczelni. Mamy fantastyczną młodzież, z którą należy rozmawiać
bardzo życzliwie, ale i konkretnie. Poza tworzeniem nowoczesnych warunków do nauki,
chcę nadal rozwijać ofertę kulturalną skierowaną dla nich, gdyż, jeżeli stwarza się im taką
ciekawą możliwość spędzania wolnego czasu
problemy wychowawcze są znacznie mniejsze. Po drugie wielu naszych absolwentów trafia do pracy do małych miasteczek, czy wiosek
i tam stają się animatorami życia kulturalnego.
Zauważyłem też i to podkreślam z radością, że
studenci coraz częściej planując swoją przyszłość dostrzegają konieczność szybkiego wejścia na rynek pracy. Chcę, odpowiadając na ich
sugestie, zwiększyć ilość warsztatów z zakresu
przygotowywania dokumentacji zawodowej, autoprezentacji, czy innych umiejętności
potrzebnych przy poszukiwaniu dobrej pracy.
Doskonale działają otwarte na uczelni dwa
inkubatory przedsiębiorczości, których działalność planuję jeszcze zintensyfikować.
Jestem przekonany, że te plany, zarówno dotyczące młodzieży jak i pracowników uda się
dobrze i sprawnie zrealizować. Liczę na współpracę wszystkich środowisk naszej uczelni.
Życzę, więc wytrwałości w realizacji tych
planów.
Nie dziękuję.
Opracowanie Szymon Sikorski

Kraków, 13 kwietnia 2012 r.
LAUDACJA PROF. PETERA BIELIKA
WYGŁOSZONA PRZEZ PROF. DR HAB., DR H. C.
JANUSZA ŻMIJĘ REKTORA UNIWERSYTETU
ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Peter Bielik urodził się 29 listopada 1952 r.
w Nitrze. Posiada obywatelstwo Słowackie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. W latach
1972-1977 studiował na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze,
uzyskując tytuł inżyniera. W latach 19771981 odbył studia doktoranckie w Katedrze
Ekonomiki WSR w Nitrze. Po ich zakończeniu, w 1981r., przedłożył i obronił dysertację doktorską Zarządzanie jako instrument
efektywności w przedsiębiorstwie rolnym, która
stanowiła podstawę do nadania tytułu kandydata nauk ekonomicznych (CSc). W latach
1981-1988 był zatrudniony w Katedrze
Ekonomiki WSR w Nitrze na stanowisku
asystenta specjalisty. W 1987 r. obronił
prace habilitacyjną Zróżnicowanie wydajności w gospodarstwach rolnych, uzyskując
tytuł docenta w zakresie nauk ekonomicznych. Od 1988 r. do 2000 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomiki na stanowisku
docenta, a w latach 1994-1997 był kierownikiem tej Katedry. W 2000 r. został mianowany profesorem tytularnym w zakresie nauk
ekonomicznych oraz zarządzania, i nadal
zatrudniony jest na stanowisku profesora
w Katedrze Ekonomiki. W latach 1997-2003
był Prodziekanem Wydziału Ekonomiki
i Zarządzania odpowiedzialnym za badania
i studia doktoranckie, a w latach 2003-2010
był Dziekanem tego Wydziału. Od lipca
2010 r. jest Rektorem Uniwersytetu Rolni-

Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz Żmija rozpoczyna uroczystość
czego w Nitrze. W 2007 r. został wyróżniony
najwyższą godnością akademicką doktora
honoris causa, przez St. Istvan University
w Gödöllő na Węgrzech. W 2009 r. nadany
mu został tytuł profesora honoris causa przez
Delhi School of Professional Studies and
Research w Indiach, natomiast w 2010 r.
uzyskał tytuł doktora honoris causa w Guru
Gobind Singh Indraprastha University, New
Delhi, w Indiach.
Prof. Peter Bielik współpracuje z wieloma
zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in.
w USA, Holandii, Portugalii, Węgrzech, Tajlandii, Indiach, Indonezji, Chinach, Irlandii,
Rumunii, Rosji, Grecji, Albanii, Hiszpanii,
Belgii, Czechach, Ukrainie, Anglii i Polsce
– jako kierownik lub uczestnik programów
badawczych. Uczestniczył w 24 wyjazdach
i stażach zagranicznych. Jest wykładowcą

w wielu uniwersytetach zagranicznych m.in.
Cornell University (USA), Ohio State University (USA), Kentucky State University (USA),
St. Istvan University Gődollo (Węgry), Czeski
Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Catholic University Leuven (Belgia), Dronten Profesional
University (Holandia), Wagenningen University (Holandia), Delhi School of Professional
Studies and Research (Indie), SGGW Warszawa, UR Kraków, a także jest wykładowcą
w ramach działalności FAO.
Jest członkiem 22 organizacji naukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
w tym takich jak: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych,
Europejskie Stowarzyszenie Dziekanów,
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów,
International Agri MBA Network, a także
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Prof. dr hab., dr h.c. multi Peter Bielik
doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wielu organizacji krajowych (w Czechach,
Serbii i Tajlandii). Został uhonorowany wieloma odznakami uczelni europejskich, w tym
Medalem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Odznaką za Zasługi dla SGGW
w Warszawie, a także Wielkim Medalem
św. Gorazda, będącym najwyższym odznaczeniem nadawanym przez słowackie Ministerstwo Szkolnictwa.
W działalności naukowej i badawczej prof.
Petra Bielika można wyróżnić następujące
główne pola badawcze: mikroekonomia,
makroekonomia, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika działów i gałęzi.
Podejmował różnorodne zagadnienia (w tym
projekty) dotyczące ekonomicznych relacji
międzynarodowych w gospodarce żywnościowej, integracji europejskiej, zastosowania
sektorowych modeli do oceny różnych scenariuszy polityki rolnej, wpływu polityki UE na
rolnictwo Słowacji. Prowadził także mikroekonomiczną analizę restrukturyzacji słowackiego rolnictwa, wielofunkcyjnego rozwoju
rolnictwa słowackiego, czy też technicznej,
technologicznej i ekonomicznej efektywności produkcji. Uczestniczył w 15 projektach
międzynarodowych, w tym PHARE ACE
Programme, Leonardo da Vinci, CEEPUS,
International Visegrad Fund, czy Erasmus,
często pełniąc role kierownicze. Był kierownikiem 35 grantów krajowych.
Dorobek naukowy prof. Petra Bielika obejmuje ponad 220 publikacji w tym m.in.:
4 podręczniki akademickie, 18 skryptów,
13 monografii (w tym 3 zagraniczne), 47 prac
naukowych w zagranicznych czasopismach
naukowych, 80 prac w zeszytach naukowych
zagranicznych i krajowych, 12 artykułów specjalistycznych opublikowanych w krajowych
czasopismach. Szerokie jest spektrum miejsc
publikowania artykułów i referatów, zarówno
w wydawnictwach i czasopismach na Słowacji, jak też w wielu krajach świata, w tym
również w Polsce, ale i w Indiach, Indonezji,
Czechach, Holandii, Niemczech, Norwegii,
Tajlandii, Serbii, Węgrzech.
Jest to dorobek naukowy bardzo duży,
znany i wysoko oceniany nie tylko na Słowacji i w Polsce, ale również na świecie, prace

Władze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
często mają charakter interdyscyplinarny,
wychodząc poza tematykę ekonomii i rolnictwa. Wieloaspektowe podejście do rozpatrywanych zagadnień dodatkowo wzbogaca
zakres i tematykę publikacji profesora. Wiele
prac poświęconych jest rozwiązywaniu problemów mających charakter aplikacyjny.
Niemal całość dorobku została ukształtowana pod wpływem jego intensywnej pracy
zawodowej, która w dużej części wiązała się
z zarządzaniem stosowanym w praktyce oraz
przygotowaniem ekspertyz. O wysokiej pozycji naukowej profesora świadczy wzmiankowane już przyznanie tytułu honorowego
doktora honoris causa takich uczelni jak St.
Istvan University w Gödöllő i Guru Gobind
Singh Indraprastha University w New Delhi.
Działalność pedagogiczna i organizacyjna
prof. Petra Bielika jest rozległa i obejmuje
kształcenie studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W ramach procesu
dydaktycznego realizowanego na Wydziale
Ekonomiki i Zarządzania jest on koordynatorem programu nauczania na studiach
licencjackich, inżynierskich i doktoranckich
oraz wykładowcą następujących przedmiotów: ekonomika przedsiębiorstw rolnych,
zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza
gospodarstw i rachunkowość zarządcza (kontroling), mikroekonomia.
Część wykładów prowadzi w języku angielskim, zna również bardzo dobrze język rosyjski.
Od 2009 r. jest koordynatorem międzynaro-
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dowych studiów MBA Agribusiness and Commerce prowadzonych na wydziale Ekonomii
i Zarządzania SPU w Nitrze. Był promotorem
18 zakończonych przewodów doktorskich,
215 prac dyplomowych na studiach inżynierskich oraz 23 na studiach licencjackich. Od
wielu lat jest przewodniczącym państwowej
komisji kwalifikacyjnej oceniającej przewody
habilitacyjne i profesorskie w zakresie Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami.
W działalności organizacyjnej prof. Peter
Bielik, pełniąc wiele wymienionych wcześniej funkcji (od kierownika Katedry, Prodziekana, Dziekana do Rektora) spowodował,
że Wydział Ekonomii i Zarządzania został
w 2010 r. oceniony jako najlepszy wydział
ekonomiczny w całej Słowacji, a Uniwersytet
Rolniczy w Nitrze jest jednym z najlepszych
uniwersytetów rolniczych w Europie. Z jego
inicjatywy powstało na SPU w Nitrze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum
Programów Unii Europejskiej, którego celem
jest pomoc w rozwijaniu współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia, badań oraz
aktywizacji przedsiębiorczości i działalności
kulturalnych.
Do najbardziej znaczących działalności
można zaliczyć jego członkowstwo w zarządzie European Retail Academy w Niemczech
oraz to, że z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom powstało w listopadzie 2011 r. Stowarzyszenie Uniwersytetow Wyszehradzkich
(VUA – Visegrad University Association),

wszystkich uczelni rolniczych wymienionych
krajów. Dotyczy to zarówno funkcjonowania
wydziałów, jak też wspólnych projektów, czy
też publikacji. Wymiernym przykładem takiej
współpracy jest wspólny Projekt International
Visegrad Fund: Agricultural Market and Trade:
Evidence and perspective of V4 and neighbouring countries.
Prof. Peter Bielik współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie od początku
lat osiemdziesiątych. Był uczestnikiem i kierownikiem wspólnych projektów badawczych, organizował wymianę naukową. Jako
profesor wizytujący, od roku akademickiego
2008/2009 wykłada w języku angielskim na
naszej Uczelni, na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, następujące przedmioty: Business Economics, Agricultural Economics
oraz Principles of Economics.
Jako Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, oraz jako rektor przyczynił się,
szczególnie w ostatnich latach (i planuje
w następnych), w sposób bardzo wyraźny, do
rozwoju współpracy między naszymi Uniwersytetami poprzez:
• wspólne organizowanie konferencji
międzynarodowych m.in. w ramach
International Visegrad Fund i Forum
Ukraine-Poland-Slovakia,
• międzynarodowe badania i projekty edukacyjne w ramach takich programów jak:
Visegrad studies on Macroeconomic issues
(IVF), Rural Tourism program network
(FEŠRR), CEEPUS networks, Central
European Business (CEINET), The Path
of Integration and Europeanization in the
Europe of Regions (ASO), IVF „Sustainability in Agrisector”,
• intensywny kurs (programy Erasmus):
Economics, Social Policy and Citizenship
in the Europe of Regions,
• wspólne prowadzenie przewodów doktoranckich i habilitacyjnych,
• pomoc przy organizowaniu na naszej
uczelni Studiów Doktoranckich w zakresie ekonomii oraz rozszerzeniu kształcenia
w języku angielskim,
• organizowanie staży naukowych dla pracowników naszej Uczelni oraz umożli-

wienie im publikowania w słowackich
i czeskich czasopismach naukowych,
• organizowanie wymiany pracowników
i studentów w ramach koordynowanych
programów unijnych, np. w seminariach
Erasmusa, forum Ukraina-Polska-Słowacja i w projekcie wyszehradskim uczestniczyło 6 pracowników i 25 studentów
z Polski (Turcja – Adana, Ukraina –
Kijów, Słowacja – Nitra),
• wspólne działania w ramach nowopowstałego Stowarzyszenia Uniwersytetów Wyszehradzkich (VUA – Visegrad
University Association) np. stworzenie
wspólnego czasopisma naukowego, oraz
organizowanie corocznych konferencji
dla doktorantów stowarzyszonych Uniwersytetów,
• organizowanie słowacko-polskich intensywnych kursów języka angielskiego, prowadzonych przez wykładowców z SPU
w Nitrze, dla polskich pracowników
naukowych,
• organizowanie wzajemnych praktyk zawodowych dla absolwentów naszych Uniwersytetów, w ramach nowego projektu
Leonardo PLM, koordynowanego przez
SPU w Nitrze.
Na wniosek Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie opinie
o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym prof. Petra Bielika przygotowali
prof. Bogdan Klepacki Dziekan Wydziału
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
prof. Frantisek Kuzma ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. We wniosku
końcowym recenzenci zgodnie stwierdzili,
że prof. Peter Bielik jest powszechnie uznawanym wybitnym naukowcem, pedagogiem
oraz wysoce efektywnym organizatorem. Jego
osoba jest wysoko respektowana w akademickich sferach wielu krajów europejskich, ale
też w Azji i USA. Potwierdzili, że prof. Peter
Bielik w pełni zasługuje na uhonorowanie
jego wszystkich osiągnięć godnością doktora
honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie.
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grupujące 30 uniwersytetów z kilkunastu
państw, w tym z Polski. Prof. Bielik został
wybrany prezydentem tego stowarzyszenia.
Prof. dr hab. Peter Bielik utrzymuje bardzo
ścisłe kontakty zawodowe z praktyką rolniczą,
czego wyrazem jest autorstwo kilkudziesięciu planów rozwojowych, koncepcji i studiów
wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych. Jest stałym doradcą przy
Ministerstwie Rolnictwa Słowacji oraz wykładowcą i ekspertem Agroinstytutu w Nitrze.
Prowadzi działalność konsultingową dla wielu
przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
oraz działalność szkoleniową dla menedżerów
agrobiznesowych na Słowacji.
Był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Acta Oeconomica et Informatica, wydawanego w Nitrze. Jest członkiem
rad redakcyjnych wielu zagranicznych czasopism naukowych m.in. Delhi Business Review
(Indie), India Finance (Indie) Agricultural Economics (Czechy), Management (Serbia) Journal of Central European Agricultural
(Chorwacja). Jest członkiem kilkudziesięciu
krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, komisji naukowych i zawodowych,
komisji ds. tytułów naukowych, rad redakcyjnych czasopism naukowych, rad naukowych
wyższych uczelni i instytutów naukowych oraz
rad programowych ds. nauki i kształcenia.
Współpraca prof. Petra Bielika z uczelniami
polskimi i z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie ma charakter wielostronny i rozbudowany. Jest to współpraca na polu wydawniczym
(wspólne publikacje, recenzowanie prac), dydaktycznym (wymiana studentów i wykładowców)
oraz naukowym (wspólne projekty). Na uwagę
zasługuje intensywność tej współpracy, zwłaszcza w ostatnich kilku latach. Szczególnie ważna
jest współpraca w ramach Forum Polsko-Ukraińsko-Słowacko-Czesko-Węgierskiego, w którym aktywnie uczestniczył. Dotychczas odbyło
się sześć takich spotkań, w tym jedno zostało
zorganizowane przez Uniwersytet w Nitrze,
a jedno przez Uniwersytet w Krakowie (inni
organizatorzy to SGGW, Uniwersytet Rolniczy w Kijowie, a także Uniwersytet w Gödöllő).
Forum jest miejscem spotkań i wymiany poglądów dziekanów wydziałów ekonomicznych ze

Wykład okolicznościowy
prof. Petera Bielika
Jego Magnificencjo, Wysoki Senacie,
Rado Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
Honorabiles, Spectabiles,
Panowie Profesorowie,
Szanowne Panie i Panowie,
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy,
Studenci
Z poczuciem pokory i szacunku występuję
na tym uroczystym spotkaniu. Dzień dzisiejszy jest dla mnie niezwykły i niezapomniany mimo, że za murami tej pięknej sali
pulsuje codzienne życie. Na wstępie mojego
wystąpienia chciałbym podziękować Jego
Magnificencji, Doktorowi honoris causa,
Profesorowi, Doktorowi habilitowanemu
Januszowi Żmiji, Radzie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie za zaszczytne wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałem z rąk Jego
Magnificencji, Rektora Uczelni.
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt móc
pozdrowić wszystkich uczestników z tego
dostojnego miejsca i wyrazić szczerą
wdzięczność za to, że zaszczyciliście mnie
swoją obecnością w tym tak znaczącym
dla mnie dniu. Nadaną godność Doktora
Honoris Causa bardzo doceniam, gdyż
uhonorował mnie czołowy europejski Uniwersytet Rolniczy, który od kilku dziesięcioleci uważam za swój drugi uniwersytet.
Wynika to z wielu powodów. Uniwersytet
ten zapewnił mi, jako młodemu pedagogowi, pierwsze wystąpienia na zagranicznych konferencjach, na tym Uniwersytecie
miałem zaszczyt prowadzić wykłady dla
studentów w języku angielskim w zakresie
wybranych problemów ekonomicznych –
a co najważniejsze na tej Uczelni znalazłem
przyjaciół, z którymi miałem okazję współpracować i rozwijać ideę wspólnego domu
europejskiego. Wiele zawdzięczam Państwa Alma Mater i dlatego jest tak bliska
mojemu sercu.

Wykład okolicznościowy prof. Petera Bielika
Pragnę wymienić osoby i w ten sposób uczcić
ich wkład i pracę na rzecz naszej współpracy: prof. Janusz Żmija, prof. Józef
Kubica, prof. Wiesław Musiał, prof. Teofil Łabza, prof. Czesława Jasiewicz, prof.
Kazimierz Mazur, prof. Aleksander Szmigiel, dr hab. Józef Kania, prof. UR, dr hab.
Józef Martyna, dr hab. Andrzej Krasnodębski, prof. UR, dr hab. Zdzisław Korpała i wielu innych, którym dziękuję za ich
wyrazy przyjaźni i współpracę. To honorowe
wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję, jest
zaszczytem nie tylko dla mnie, ale jednocześnie dla naszego Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze. Jest to dla mnie bardzo
ważne, że otrzymuję je w kraju moich przyjaciół i najbliższych sąsiadów. Tytuł Doktora
Honoris Causa przyjmuję jako siłę motywującą do dalszej współpracy między naszymi
uczelniami i krajami, jednocześnie wyrażając szczerą chęć i pragnienie, aby pracować ze
wszystkich sił nad rozwojem naszych uniwersytetów, dla wspólnego postępu nauki i edukacji, dla naszych pracowników i studentów.
Pozwólcie mi skorzystać z tej wyjątkowej
okazji i podziękować mojej żonie Natalii,
moim dzieciom: córce Natalii i synowi Piotrowi oraz wnukom, którzy zawsze wspierali

10

mnie w pracy i są dla mnie źródłem energii
i wewnętrznej motywacji. Chcę podziękować
moim bliskim współpracownikom ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
i innym partnerskim uczelniom Wyszegradskiej Asocjacji Uniwersytetów, które swoim
wsparciem i współpracą stworzyły dużą przestrzeń do realizacji moich intencji osobistych
i zawodowych. Dziękuję Wam wszystkim.
Powody udzielenia honorowego doktoratu
bywają różne, polityczne, dyplomatyczne,
naukowe i inne. Wyrażam głęboką wdzięczność za to, że wyróżnienie było przyznane
na podstawie wyników mojej wieloletniej
działalności zawodowej w zakresie budowy
gospodarki słowackiej, z naciskiem na słowacki sektor rolniczy.
Współpraca między naszymi uczelniami
zaczęła się w 1963 r., podpisaniem pierwszej oficjalnej umowy o współpracy naukowej i wymianie studentów. W przyszłym
roku będzie piękne, okrągłe 50-lecie naszego
partnerstwa, wspólnego organizowania
międzynarodowych konferencji oraz programów wymian naukowych na poziomie
katedr i wydziałów. Dobrym przykładem
współpracy z lat 90. ubiegłego wieku były
działania edukacyjne w ramach programu

realizacje. Generalnie uważam, że nie ma
potrzeby tracić czasu na ocenę tego, co już
było, lecz trzeba skupić się na tym, co będzie,
jak na to wpłynąć, aby zakończyło się to tak
jak sobie wyobrażamy. Na początku mojej
kariery dostałem szansę aby stać się nauczycielem akademickim i stopniowo upewniłem się, że robię to co kocham i kocham to, co
robię. I od tego momentu nie była to dla mnie
praca, ale sens mojego życia.
Stopniowo dojrzewało we mnie przekonanie,
że nie istnieje działalność człowieka, w której
nie potrzebujemy wiedzy o ekonomii. Znajomość praw ekonomicznych z pewnością
zwiększa nasze poczucie odpowiedzialności za jakość życia człowieka, zrównoważony
rozwój społeczności, zachowanie różno-

rodności biologicznej i jakości przyrody, ale
również jakości tego, co nazywamy zbiorową
świadomością. Prawda jest taka, że nawet
w XXI wieku świadomość ludzi nie osiągnęła poziomu, który odpowiednio akceptuje
istniejące etniczne, rasowe, religijne i kulturowe różnice. W rzeczywistości jesteśmy
świadkami objawów nieprzemyślanej niechęci w tej dziedzinie. Taka sytuacja wzmacnia we mnie przekonanie, że w przyszłości
współżycie między ludźmi nie będzie bezproblemowe – musiałby zatrzymać się rozwój i postęp. To współżycie może jednak
powinno być bardziej kulturalne, bardziej
tolerancyjne i sensowne.
Podczas mojego życia zawodowego odwiedziłem wiele krajów i kontynentów świata.

Pamiątkowe zdjęcie z władzami dziekańskimi Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Phare-Tempus. Obecnie rozwijamy wymianę
studentów i naukowców w ramach programu
Erasmus oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszegradzkiego. Ponadto, wymieniamy
również studentów i pracowników w ramach
programu Leonardo da Vinci i CEEPUS.
Można powiedzieć, że nasza współpraca była
i będzie nadal w wielu dziedzinach przedmiotem wspólnego zainteresowania na polu europejskim, ale także na całym świecie, ponieważ
jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności za upowszechnianie wiedzy, która jest kluczem do naszego sukcesu.
Chciałbym na dzisiejszej zaszczytnej uroczystości zatrzymać się na niektórych etapach w mojej karierze i przypomnieć swoje
życiowe przedsięwzięcia, oczekiwania i ich

Pamiątkowy obraz dla prof. Petera Bielika od władz i pracowników Uniwersytetu Rolniczego
w Nitrze
W Stanach Zjednoczonych miałem okazję
badać nie tylko zasady gospodarki rynkowej,
ale również zapoznać się z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi stosowanymi w rolnictwie, także poznać
zalety i wady produkcji wielkotowarowej oraz
niskotowarowej; ich wpływ na dobrostan
zwierząt i środowisko naturalne. Na rynkach
amerykańskich i w świecie finansów na Wall
Street, widziałem koncentrację siły ekonomicznej, ale także ryzykowność światowego
kapitału, który stopniowo przyczyniał się do
lokalnych i globalnych kryzysów gospodarczych i finansowych. W Afryce obserwowałem
ogromną biedę, problemy etniczne i religijne,
wysoki analfabetyzm, ale także wielkie bogactwo przyrody, które niestety nie było źródłem
dobrobytu gospodarczego tego kontynentu,
ale jego zacofania. W Azji poznałem kontrasty między gospodarkami rozwojowymi, ale
także zjawisko konfrontacji azjatyckiej dynamiki demograficznej i wzrostu gospodarczego
ze stagnacją europejską. W swoich podróżach
oglądałem dysproporcje między bogatą Północą a biednym Południem, kontrasty między
bogactwem i zacofaniem gospodarczym. Zdałem sobie sprawę, że pomimo istnienia teorii
ekonomicznych pochodzących z pracowni
kilku laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie

ekonomii, świat zmaga się z problemem niedopuszczalnej intensyfikacji regionalnych różnic ludności świata, co potencjalnie powoduje
masowe migracje ludzi, ze skutkami globalizacji. Oczekiwanie, że nowoczesne technologie będą stopniowo eliminować różnice
między światem bogatych i biednych, wykazuje tendencję przeciwną. Kraje rozwinięte
będą musiały podzielić się swoim skoncentrowanym bogactwem, realnymi nadwyżkami,
nieracjonalnym luksusem i konsumpcją,
wytworzonymi na skutek rabowania nieodnawialnych zasobów przyrody, i często z nadużywaniem biednych oraz potrzebujących.
Powszechnie wiadomo, że globalna gospodarka jest przyczyną globalnej zależności. Czy
robimy wszystko, aby przyszła globalizacja
boleśnie nas nie dotknęła, lub przynajmniej
mało dotkliwie? Co należy zrobić, aby pozostawić pozytywne przesłanie dla przyszłych
pokoleń, a nie zniszczony świat?
Chociaż większość ludzi uznaje, że obecny
świat jest egzystencjalnie zależny od biosfery i zachodzących w niej procesów, pozostaje tendencja do zmniejszenia wspomagania
ekosystemów, co prowadzi do ich bezbronności. Działalność człowieka ma coraz większy
wpływ na integralność ekosystemów, które
generują zasoby i profity dla ludzi w ich dzia-
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łalności gospodarczej. Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów naturalnych zagraża
życiu i istnieniu ludzkości na naszej planecie, a ludzkie życie uważam za najcenniejszy
dar na świecie. W duchu sentencji „myśleć
globalnie, działać lokalnie” można osiągnąć
zrównoważony rozwój społeczeństw w skali
globalnej, który byłby ściśle koordynowany
poprzez systemy częściowo stabilizujące globalny mechanizm zrównoważonego rozwoju.
Aby sprostać zasadom zrównoważonego
życia, świat potrzebuje czasu i wielu entuzjastów. W związku z tym życzę naszym uniwersytetom, a także nam wszystkim, powodzenia
w znalezieniu sposobów i środków, aby skutecznie przyczynić się do poprawy trwałości
i jakości życia na naszym globie.
Panie i Panowie, Szanowni Goście
Na koniec pragnę jeszcze raz złożyć podziękowania wszystkim, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość swoim udziałem. Obecność
Państwa odbieram jako dowód przyjaźni
i życzliwości nie tylko dla mnie, ale przede
wszystkim dla Waszego uniwersytetu i wyraz
szacunku dla jego akademickich tradycji i zwyczajów. Pozwolę sobie jeszcze raz
podziękować za przyznanie godności akademickiej Doktora Honoris Causa, która wprowadziła mnie pomiędzy członków Państwa
uczelni i chciałbym publicznie zadeklarować, że zrobię wszystko, abym godnie reprezentował tę Uczelnię oraz szerzył jej renomę
w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Życzę mojej nowej Alma Mater
dużo osiągnięć godnych jej bogatej historii. Jej nauczycielom i członkom środowiska
akademickiego życzę, aby z powodzeniem,
w dobrym zdrowiu kontynuowali rozwój
współczesnej nauki i edukacji. Z radością
liczę na dalszą aktywną współpracę w zakresie zadań, które czekają nas na naszych uniwersytetach, w myśl sentencji Jeana Monneta
i Roberta Schummana: W jednej Europie,
na rzecz naszych narodów, kultur i młodszego
pokolenia.
Vivat, crescat, floreat Universitas Agriculture
Krakowiencis et Slovacae Universitas Agriculturae Nitriensis. nostrae Almae matres virides!

Kraków, 14-15 kwietnia 2012 r.
Rozważania na temat tego, co miało miejsce
w trakcie jednego z kwietniowych weekendów zacząłbym od przytoczenia definicji
jubileuszu – z dostępnych źródeł wiemy, iż
jest to rocznica wydarzenia, wyróżniająca się
liczbowo w jakiś charakterystyczny sposób,
dzięki czemu istnieje okazja do szczególnie
uroczystych obchodów, a czasem także do
refleksji nad minionym okresem, podjęcia
nowych zobowiązań itp. Czym mieniona,
już XV Giełda zmusiła nas do refleksji? Czym
odróżniała się od poprzednich?
Organizatorzy musieli zmierzyć się z problemami logistycznymi związanymi z zagospodarowaniem dostępnego miejsca tak, by
wystarczyło dla większej ilości stanowisk
niż dotychczas, a wystawcy musieli przywyknąć do bliższego sąsiedztwa innych stoisk. Pomimo początkowych perypetii z tym
związanych wszyscy stwierdzili, że przysłużyło się to lepszej atmosferze, co wpłynęło na ogólną, poprawę oceny oraz wzrost
zadowolenia zwiedzających oraz samych
wystawców. Drugą nowością była organizacja Targów Ogrodniczych UR jako imprezy
towarzyszącej XV Małopolskiej Giełdzie
Agroturystycznej. Koordynacją przygotowań zajął się Grzegorz Szymlak, student
Wydziału Ogrodniczego. Głównym założeniem targów ogrodniczych była promocja polskiego ogrodnictwa. Skierowane
były do mieszkańców południowej Polski
zarówno województwa małopolskiego jak
i województw ościennych, mieszkańców
Krakowa interesujących się ogrodnictwem,
rolników, właścicieli firm ogrodniczych,
działkowców oraz młodzieży ze szkół średnich. Odbyły się m.in. wystawy firm szkół-

Rektor UR prof. Janusz Żmija oraz władze województwa małopolskiego otwierają XV MGA

Rektor UR prof. Janusz Żmija w towarzystwie Wicemarszałka woj. małopolskiego Wojciecha
Kozaka i Dziekana Wydziału Ogrodniczego prof. Marka Grabowskiego otwiera Targi Ogrodnicze
karskich, nasienniczych, nawozowych,
przedstawicieli firm produkujących środki
ochrony roślin, firmy projektujące, zakładające ogrody i wiele innych.
Na jubileuszowym XV otwarciu MGA
zjawiły się same wybitne osobisto-

ści. Otwarcia Giełdy dokonali dyrektor Centrum Transferu Technologii
dr inż. Krzysztof Klęczar, JM Rektor
UR prof. Janusz Żmja, Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Wojciech
Kozak i Wojewoda Małopolski Jerzy
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XV Jubileuszowa
Małopolska Giełda Agroturystyczna
i Targi Ogrodnicze UR

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci

Pokaz kulinarny ojca Zygmunta Galocha
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Miller. Chwilę później na Auli Centrum
Kongresowego odbyło się spotkanie międzypokoleniowe połączone z rozdaniem
nagród w konkursie plastycznym Z babcią na grzyby, z dziadkiem na ryby, czyli
moje wymarzone wakacje z dziadkami.
Merytoryczną stroną spotkania zajął się
prof. dr hab. Kazimierz Wiech, który
podczas jego trwania m.in. zaserwował zebranym porcję muzycznych przebojów, specjalnie przygotowanych na
tę okazję – dzieci były zachwycone. Po
chwili zabawy przyszedł czas na wręczenie nagród zwycięzcom konkursu rysunkowego. Należy nadmienić, iż sponsorami
nagród była firma Lajkonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz Uniwersytet Rolniczy. Wręczenia
dokonali Rektor Uczelni prof. dr hab.
Janusz Żmija i Wicemarszałek Wojciech
Kozak. Po zakończeniu, zainteresowani
mogli wysłuchać wykładów związanych
z agroturystyką : Koń w Agroturystyce
dr Magdaleny Pieszki, Czy agroturystyka
jest szansą dla polskiej wsi mgr Małgorzaty Bogusz. Ostatnia prelegentka, na
zakończenie zaprezentowała zgromadzonym pokaz zdjęć archiwalnych wszystkich Giełd Agroturystycznych. Podczas,
trwania wykładów, zaczęto przygotowania do pokazu kulinarnego, który w tym
roku ponownie poprowadził Ojciec Zygmunt Galoch z Opactwa Benedyktynów
z Tyńca, serwując przybyłym potrawy
z królika. Giełda daje swoistą możliwość
zasmakowania wielu potraw, których na
co dzień nie mamy sposobności skosztować więc nie mogło zabraknąć konkursu Agroturystyczny stół, w którym
to komisja (w składzie: Andrzej Synowiec – przewodniczący, Małgorzata
Bogusz, Agnieszka Tworzyk, Wojciech
Maślanka, Robert Bąk) kosztowała zgłoszone potrawy, wyroby, napoje, by później
przyznać nagrody najsmaczniejszym i najbardziej „regionalnym” produktom.
Na zakończenie garść statystyk. Szacuje się, że
Giełdę odwiedziło ok. 7 tys. zwiedzających.
Oferty prezentowano na ok. 90 stoiskach.

Szczególne podziękowania składamy na ręce:
Władz Uczelni
• JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego
prof. dr hab. Janusza Żmiji
• Prorektora ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab.
Zenona Pijanowskiego.
Sponsorów
• Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
• Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
• PZU SA
• Hotel & SPA Kocierz
• Krakowski Bank Spółdzielczy
• Gmina Zabierzów
• Firma Lajkonik.
Organizatorów
• Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
w Krakowie
• Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Krakowie
• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Kraków
• Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
• Małopolska Izba Rolnicza
• Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”
• Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
Michał Frasiński
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Współpraca: Grzegorz Szymlak

z życia Uczelni

Przed rozpoczęciem Giełdy organizatorzy
zadawali sobie pytanie, czy jest ona otwarta
na nowe rozwiązania? Śmiało można stwierdzić, że jeżeli tradycja, która jest głównym
nurtem tej imprezy pozostanie na pierwszym
planie, to nie zabraknie jednak ewolucyjnie
wprowadzanych nowości. Uzyskamy przez
to produkt, który zadowoli nie tylko starsze
pokolenia, ale umiejętnie trafi do młodszego
odbiorcy. Możemy śmiało stwierdzić, że agroturystyka jest wciąż cenioną dziedziną dla
mieszkańców miasta, świadczy o tym, fakt, że
tak liczne grono zwiedzających postanowiło
odwiedzić naszą imprezę, pomimo niesprzyjającej aury, a to dobrze rokuje na przyszłość.
Stoły uginały się od specjałów

Kultura Podhala

Zwiedzający Targi Ogrodnicze w trakcie zakupów
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Jan Bogusław Pyś
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE
I TYTUŁY NAUKOWE

Jan Bogusław Pyś profesor nauk rolniczych
w zakresie zootechniki żywienia zwierząt.
Urodził się 20 marca 1953 r. w Romanówce
na ziemi zamojskiej, jako pierwszy syn
Danuty i Zdzisława. Od kwietnia 1953 r.
mieszkał w Zamościu. Jest ojcem Filipa
Tomasza, absolwenta Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych (Technologie multimedialne
i grafika komputerowa) w Wyższej Szkole
Biznesu w Nowym Sączu.
Jan B. Pyś rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej Nr 6 i kontynuował w II Liceum
Ogólnokształcącym w Zamościu, zdając
egzaminy maturalne w 1971 r. W tym roku
rozpoczął studia stacjonarne na Wydziale
Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej
(od 1972 r. Akademii Rolniczej) w Krakowie.
Podczas studiów uczestniczył w pracach Koła
Naukowego Zootechników, w Sekcji Hodowli
Bydła. Efektem tej działalności były doniesienia wygłaszane na Wydziałowych Sesjach Kół
Naukowych oraz pierwsza publikacja.
Studia ukończył w 1976 r., przedstawiając
pracę magisterską Aktywność amylazy bydlęcej z uwzględnieniem typów polimorficznych
(wykonaną w Instytucie Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej) i uzyskał tytuł
magistra inżyniera zootechniki.
Rozprawę doktorską Wpływ fazy wzrostu
i stopnia podsuszenia traw z porostu łąkowego
na jakość i wartość pokarmową kiszonek oraz
wielkość strat składników pokarmowych wykonał w Katedrze Żywienia Zwierząt i obronił
z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Zoo-

technicznego Akademii Rolniczej w Krakowie
w grudniu 1986 r., uzyskując stopień doktora
nauk rolniczych w zakresie zootechniki.
Stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie zootechniki
żywienia zwierząt uzyskał w kwietniu 2000 r.,
na podstawie ogólnego dorobku naukowego,
przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Pierwiastki śladowe w roślinach pastewnych, dawkach pokarmowych i mleku krów w rejonach
oddziaływania przemysłu siarkowego oraz
kolokwium habilitacyjnego.
W dniu 12 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Janowi B. Pysiowi tytuł naukowy
profesora nauk rolniczych.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Prof. Jan B. Pyś jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zootechnicznego
(aktualnie Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt) od listopada 1976 r Pracę rozpoczął w Instytucie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, przemianowanym później na
Katedrę Żywienia Zwierząt, a obecnie Katedrę Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.
W okresie zatrudnienia zajmował kolejne
stanowiska: asystenta stażysty (1976-1978),
asystenta i starszego asystenta (1978-1986),
adiunkta (1986-2008) i profesora nadzwyczajnego (od grudnia 2008).
ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE,
DOROBEK NAUKOWY

Zainteresowania naukowe prof. Jana B. Pysia
dotyczą: żywienia zwierząt (głównie małych
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Prof. dr hab. inż. Jan Bogusław Pyś
przeżuwaczy, koni, fermowych danieli
i jeleni); wpływu przemysłowego skażenia środowiska na wartość pokarmową i odżywczą
oraz przydatność paszową roślin pastewnych
oraz jakość produktów zwierzęcych; wykorzystania roślin alternatywnych w żywieniu zwierząt; wpływu nowych (autorskich) sposobów
zakiszania surowców roślinnych na skład chemiczny i mikrobiologiczny, stabilność tlenową
oraz wartość odżywczą uzyskanych kiszonek.
Prof. Jan B. Pyś jest autorem lub współautorem 249 publikacji, w tym 88 oryginalnych
prac naukowych (31 opublikowano w czasopismach zagranicznych min. w: Acta Agriculturae Scandinavica s. B. Plant and Soil Science,
Archives of Agronomy and Soil Science, Journal
of Agronomy and Crop Science, Cuban Journal
of Agricultural Science, Journal of Animal and
Feed Science, Biotechnology and Animal Husbandry, The Animal Biology, Slovak Journal
of Animal Science), 14 prac recenzowanych

przedmioty: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Gospodarka paszowa, Żywienie koni,
Żywienie kóz, Metody oceny jakości pasz,
Produkcja zwierzęca, Proekologiczne metody
chowu zwierząt gospodarskich, Rośliny alternatywne w żywieniu zwierząt, Zagrożenia
ekologiczne w żywieniu zwierząt, Żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi, Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne pasz,
Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych, Żywienie zwierząt w ogrodach
zoologicznych.
Prof. Jan B. Pyś był promotorem 65 prac
magisterskich (15 nagrodzonych na Ogólnopolskich Konkursach na Najlepsze Prace
Magisterskie) oraz opiekunem 15 prac inżynierskich. W latach 1990-1999 był opiekunem Sekcji Żywienia Zwierząt, działającej
w ramach Koła Naukowego Zootechników
na macierzystym wydziale. W latach 19891997 organizował i był opiekunem dyplomowych praktyk studenckich, dla magistrantów
realizujących badania na obszarze Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

W zakresie działalności organizacyjnej
był sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na
Wydziale Zootechnicznym AR w Krakowie,
przedstawicielem adiunktów w Radzie macierzystego wydziału oraz członkiem komisji
uczelnianych (Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej).
Aktualnie jest członkiem wydziałowej komisji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych. Był współorganizatorem Sesji
Naukowych KŻZ KNZ PAN – Kraków 1986
i 1994 oraz Członkiem Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej.

metody kompleksowej rekultywacji terenów
pogórniczych oraz terenów zdegradowanych
działalnością otworowej kopalni siarki. Był
współautorem projektu (razem z dr Tomaszem Puckiem), w którym po raz pierwszy
wykorzystano wytłoki owocowe do biologicznej rekultywacji terenów zdegradowanych. Był
współautorem (z dr Tomaszem Puckiem)
pionierskich badań nad uprawą szarłata (Amaranthus sp.) na biologicznie zrekultywowanym
podłożu glebowym po górnictwie otworowym
siarki oraz oceną wartości odżywczej tej rośliny
alternatywnej. W badaniach tych wykazano
ponadto możliwość uprawy pszenicy i lucerny
na tak zrekultywowanym podłożu glebowym
oraz wysoką ich wartość pokarmową.
Współpraca z praktyką rolniczą obejmuje
również: wykłady dla rolników i pracowników służb doradztwa rolniczego z zakresu
konserwacji pasz oraz żywienia zwierząt
gospodarskich; ekspertyzy dotyczące oceny
jakości i wartości pokarmowej kiszonek dla
gospodarstw rolniczych lub przedsiębiorstw
zajmujących się produkcją zwierzęcą. Na podkreślenie zasługuje współpraca z przedsiębiorstwem rolniczym „Top Farms Głubczyce”,
w zakresie konserwacji surowców paszowych,
a szczególnie całych roślin oraz wilgotnego
ziarna kukurydzy. Wzorcowa współpraca z tym
przedsiębiorstwem umożliwiła realizację projektu badawczego 2 P06Z 015 28 oraz wykonanie dwóch wyróżnionych prac doktorskich.
PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA
I NAGRODY

Prof. Jan B. Pyś był 10. krotnie nagradzany,
za osiągnięcia naukowo-badawcze i działalność dydaktyczną, otrzymując nagrody
indywidualne JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

W ramach działalności dydaktycznej prof.
Jan B. Pyś prowadzi wykłady i ćwiczenia na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
na Wydziałach: Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Rolniczo-Ekonomicznym. Zajęcia, według programów autorskich, obejmują

W latach 1989-1997 był członkiem zespołu
opracowującego projekty rolniczego zagospodarowania stref ochronnych od Kombinatu i Zakładów Przetwórstwa Siarki
„Siarkopol” w Tarnobrzegu. W latach 19951999 był członkiem zespołu opracowującego

Zainteresowania pozanaukowe prof. Jana
B. Pysia to: fotografia przyrodnicza, filatelistyka, literatura Stephena E. Kinga oraz
aktywne formy rekreacji, szczególnie turystyka górska i rowerowa.
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opublikowanych w materiałach konferencyjnych, 2 skryptów akademickich. Był autorem
lub współautorem 93 referatów i doniesień
prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Pozostałe publikacje
stanowią: instrukcje wdrożeniowe, projekty
naukowe zastosowane w praktyce, artykuły
popularno-naukowe.
Prof. Jan B. Pyś był kierownikiem 10 projektów badawczych (Granty KBN, projekty
koordynowane). Ponadto był kierownikiem
18 i współwykonawcą 6 projektów realizowanych w ramach Działalności Statutowej
i Badań Własnych.
W zakresie żywienia zwierząt i konserwacji
surowców paszowych współpracuje z Katedrami Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedrą
Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Instytutem Zootechniki-PIB
w Krakowie, Instytutem Biologii Zwierząt
Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych,
Instytutem Hodowli Zwierząt w Zagrzebiu. W latach 1983-2002 współpracował z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym
Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Efektem tej współpracy była wykonana rozprawa habilitacyjna, prace naukowe
opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej, projekty wdrożone w praktyce.
Prof. Jan B. Pyś jest promotorem trzech
przewodów doktorskich (dwóch zakończonych z wyróżnieniem) oraz opiekunem
naukowym studentki Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Był recenzentem: 3 projektów badawczych
KBN, 57 oryginalnych prac naukowych, 100
prac magisterskich i 49 inżynierskich.

Wspomnienie
o prof. dr hab. inż. Tadeuszu Bednarczyku
(1937–2012)

Z głębokim żalem i smutkiem pragniemy Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolsię podzielić wiadomością, która nieoczekiwanie dotarła do naszej społeczności akademickiej. Dnia 12 marca 2012 r., przeżywszy
lat 74, odszedł od nas Prof. zw. dr hab.
inż. Tadeusz Bednarczyk były kierownik
Katedry Inżynierii Wodnej i Prodziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Uroczystości pogrzebowe odbyły 2 kwietnia
2012 r. na cmentarzu Rakowickim.
W obecności licznego grona przyjaciół
i współpracowników odprowadziliśmy prof.
Tadeusza Bednarczyka na miejsce wiecznego spoczynku. W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Rolniczego
zmarłego pożegnali prof. Janusz Żmija
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im.
H. Kołłątaja w Krakowie i prof. Jan Pawełek Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji.
W imieniu społeczności akademickiej
Wydziałów Inżynierii Środowiska Uniwersytetów Wrocławia, Warszawy, Poznania i Politechniki Krakowskiej zmarłego pożegnała
prof. Elżbieta Nachlik, Dziekan Wydziału
Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, a w imieniu koleżanek i kolegów z Katedry Inżynierii Wodnej zmarłego pożegnał
prof. Wojciech Bartnik.
Profesor Tadeusz Bednarczyk urodził się
21 lipca 1937 r. w Krakowie, był absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych Wyższej
Szkoły Rolniczej w Krakowie (1959-1964).
Doktoryzował się przedstawiając Radzie

niczej w Krakowie rozprawę doktorską Ocena
możliwości określenia minimalnych wydatków
źródeł przy krótkim okresie obserwacji, Habilitował się na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie,
uzyskując w dniu 19 marca 1993 r. stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska
– określanie zasobów wodnych dla potrzeb
rolnictwa. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskał w 1998 r.
Po ukończonych studiach na Wydziale
Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej
w Krakowie w 1964 r. rozpoczął pracę na
macierzystym Wydziale najpierw jako asystent stażysta (1964-65), asystent (1965-67),
st. asystent (1967-71), st. wykładowca
(1971-93), adiunkt (1993-97), profesor od
1997 r. Równocześnie w okresie 1977-95
pracuje jako wykładowca w Studium Policealnym w Technikum Inżynierii Środowiska
i Melioracji w Krakowie.
W latach 1992-94 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Budownictwa Wodnego Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, a następnie od 1993 r. do 2004 r.
był kierownikiem Katedry Inżynierii Wodnej. W kadencjach 1996-1999 i 1999-2002
był prodziekanem na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji ds. Ogólnych i Studiów Zaocznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.
Odbył długoterminowe staże naukowe na
Politechnice w Pradze (1978), Wyższej
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk
Szkole Rolniczej w Pradze (1984), na Uniwersytecie Belgradzkim (1982) oraz Wyższej
Szkole Rolniczej w Keszthely (1984).
Pozostawił po sobie bardzo bogaty dorobek naukowy i badawczy znany w Polsce i za
granicą poprzez udział w licznych konferencjach krajowych i poza krajem (min. Exeter – Anglia 1996, Wiedeń – Austria 1998,
Toronto – Kanada – 2000, Gent – Belgia – 2002, Montpellier – Francja – 2003,
Moskwa – Rosja – 2004). Profesor Bednarczyk opublikował w sumie blisko 170 prac
zarówno w formie monografii, rozpraw, artykułów naukowych (w języku polskim, angielskim i rosyjskim) jak i ekspertyz i studiów.
Profesor Tadeusz Bednarczyk był wybitnym specjalistą z zakresu inżynierii wodnej,
mocno związany z makroregionem Polski

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowo badawczej był wyróżniony licznymi nagrodami Rektora: Nagroda Indywidualna
Rektora AR w Krakowie I-go Stopnia
(1977 r.), Nagroda Indywidualna Rektora
AR w Krakowie II-go Stopnia (1991 r.).
Nagroda Indywidualna Rektora AR w Krakowie III-go Stopnia (1974, 1977, 1978,
1979, 1980, 1984, 1995).
Był członkiem wielu organizacji społecznych i naukowych, miedzy innymi: Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komisji
Oddziału Krakowskiego PAN, Komisji
Geodezji i Inżynierii Środowiska, Komisji
Gospodarki Wodnej; Komisji Technicznej
Infrastruktury Wsi, International Association of Hydrological Science, Polskiego
Towarzystwa Geofizycznego i Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych NOT przy
UR w Krakowie, Rektorskiej Komisji ds.
Hoteli Asystenckich i Mieszkań Rotacyjnych, Senackiej Komisji Statutowej, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Senatu Akademii
Rolniczej, wiceprzewodniczącym Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Organizacji, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Inwestycji
i Remontów.
W zmarłym społeczność akademicka straciła
człowieka wielkiego serca i umysłu, wybitnego naukowca – specjalistę w zakresie inżynierii wodnej, wychowawcę wielu pokoleń
studentów, odznaczonego m.in.: Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową
Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Odznaką
50-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie.
W naszej pamięci pozostanie jako szlachetny
i prawy człowiek.
prof. dr hab. Wojciech Bartnik

Wspomnienie
o Karolinie Miśta (1987–2012)
studentce Wydziału Technologii Żywności,
która zginęła tragicznie w wypadku pod Szczekocinami
w dniu 3 marca 2012 r.

Karolina Miśta

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Karoliny Miśty
studentki Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, najmłodszej ofiary
katastrofy kolejowej pod Szczekocinami
w dniu 3 marca 2012 r. Karolina Miśta
urodziła się 23 czerwca 1987 r. we Włoszczowej. W swoim krótkim życiu Karolina
szczególnie dużo czasu poświeciła działalności społecznej. Była osobą bardzo otwartą
i kontaktową, potrafiła zjednywać wokół
siebie ludzi, wobec których zawsze była
miła i życzliwa. Cechowała się sumiennością
i rzetelnością, a w swoich działaniach była
zawsze konsekwentna i wierzyła w słuszność
własnych działań. Wśród znajomych i przyjaciół ceniona była za wielkie serce oraz za chęć
niesienia pomocy innym.

Karolina wniosła ogromny wkład w życie
społeczności Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz miasta
Krakowa. Będąc studentką Wydziału Technologii Żywności (2006-2012), aktywnie działała
w jego strukturach, współpracując zarówno
z kadrą dydaktyczną jak i samorządem studentów (członek Rady Wydziału 2008-2011,
Zastępca Przewodniczącej Wydziałowej Rady
Samorządu Studentów Wydziału Technologii
Żywności 2010/2011, Starościna Roku).
Od momentu rozpoczęcia studiów działała w Oddziale Małopolskim Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz w Akademickim
Kole Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubie Honorowych Dawców Krwi przy Uniwersytecie Rolniczym (Przewodnicząca
Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK,
2007-2011). Ponadto aktywnie pracowała
w Kole Naukowym Technologów Żywności
(szczególnie w Sekcji Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Koło Naukowe „Promil”).
Wielokrotnie organizowała, na terenie województwa małopolskiego, szkolenia studentów i pracowników w zakresie: ratowania
życia, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz systemów zarządzania
jakością (HACCP). Często rezygnowała
z własnego wolnego czasu by poświęcić się
pracy dla dobra innych.
Karolina na zawsze pozostanie w naszej
pamięci jako osoba bardzo pogodna, aktywna
i chętna do dzielenia się swoim optymizmem,
dobrocią, życzliwością i pogodą ducha.
Dziekan
Pracownicy oraz Studenci
Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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południowej. Wiele Jego prac badawczych
i ekspertyz zostało wykorzystane w praktyce
inżynierskiej, właśnie w tym regionie.

Studenci wspominają Karolinę

Z wielką przykrością przyjęliśmy infor- • udzielała się w Uczelnianej Radzie Samomację o śmierci śp. Karoliny Miśty, która
wnosiła ogromny wkład w społeczność
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja oraz miasta Krakowa. Karolina była przewodniczącą Akademickiego
Koła PCK i Klubu Honorowych Dawców
Krwi, aktywnie działającym samorządowcem zarówno na Wydziale Technologii Żywności, jak i w Uczelnianej Radzie
Samorządu Studentów. Wieloletnia współpraca była dla nas bardzo dobra i owocna.
Mieliśmy niejeden powód do dumy towarzysząc Karolinie w wielu inicjatywach.
Od samego początku swego studiowania
aktywnie działała, współpracując zarówno
z kadrą dydaktyczną jak i samorządem studentów:
• członek Rady Wydziału Technologii
Żywności 2008-2011,
• Zastępca Przewodniczącej Wydziałowej
Rady Samorządu Studentów Wydziału
Technologii Żywności 2010/2011,
• starościna roku kierunku Technologia
Żywności w latach 2008-2012,

•

•

•

rządu Studentów:
– była delegatem WRSS TŻ do URSS,
– współorganizowała Dzień Otwarty
Uniwersytetu,
– pomagała w organizacji Juwenaliów,
– aktywnie działała w akcjach charytatywnych Mikołajki 2008, 2009 skierowanych do podopiecznych domów
dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic środowiskowych,
mieszkając w Domu Studenckim „Młodość” (2010/2011), udzielała się i ściśle
współpracowała z Radą Mieszkańców
tego Domu Studenckiego,
współorganizowała m.in. konferencję
tematyczną Turystyka kulturowa wsi
i promocja dziedzictwa kulturowego,
od momentu rozpoczęcia studiów w Krakowie włączyła się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w oddziale
Małopolskim, a przez to w działalność
Akademickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych

•
•

Dawców Krwi przy Uniwersytecie Rolniczym (Przewodnicząca Akademickiego
Koła PCK i Klubu HDK 2007-2011).
W zakresie tych organizacji prowadziła
m.in. akcje poboru krwi,
współpracowała i angażowała się w Klubie Akademickim „ARKA”,
brała aktywny udział w Kole Naukowym
Technologów Żywności (szczególnie
w Sekcji Technologii Fermentacji i Mikrobiologii – Koło Naukowe „Promil”).

Wielokrotnie nawiązywała dobrą współpracę z instytucjami poza Uniwersytetem,
szczególnie w zakresie edukowania studentów i pracowników w dziedzinie ratowania życia, oddawania krwi. Organizowała
w tym zakresie wyjazdy szkoleniowe na terenie województwa małopolskiego. Przy jej
współudziale udało się zebrać setki litrów
krwi, która trafiła do wielu szpitali na terenie Krakowa, pomagając wielu chorym
i poszkodowanym.
W domu studenckim „Młodość” na ulicy
Urzędniczej była znana jako osoba aktywna,
zaangażowana i znana wśród mieszkańców.
Często rezygnowała ze swojego wolnego
czasu poza zajęciami by poświęcić się pracy
dla dobra innych.
Karolina była nam bardzo bliska, nie chcielibyśmy jej gloryfikować, a ukazać ją taka jaka
była dla nas, na co dzień. Teraz to my chcielibyśmy w jakiś sposób wyrazić swoją wdzięczność. Pozostanie w naszej pamięci zawsze
serdeczna i oddana dla naszych studentów,
kolegów i koleżanek.
Tomasz Wierzbicki
Robert Łoś
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Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Janowi Pysiowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych.
Poinformował, że otrzymał od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa podziękowanie dla prof. Kazimierza Wiecha za
zaangażowanie i nieoceniony wkład w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Poinformował również o piśmie od ks. Dionizego Jedynaka, proboszcza Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, z podziękowaniem i słowami
wdzięczności za pomoc w renowacji przestrzeni przy Kościele następujących osób: prof. Urszuli Litwin, dr hab. Piotra Murasa, prof. UR,
dr hab. Edwarda Kunickiego, prof. UR, dr inż. Zofii Malinowskiej oraz studentce inż. Paulinie Chrapek – autorce obszernego projektu
renowacji ogrodów.

Dziekan Wydziału Leśnego – prof. Stanisław Orzeł poinformował, że studentka III roku Wydziału Leśnego (specjalność Ochrona Zasobów
Leśnych) – Anna Figura zdobyła trzy medale na Mistrzostwach Europy w narciarstwie wysokogórskim (złoty, srebrny i brązowy).

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o:
• zatrudnienie dr hab. Ewy Ptak na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt,
• zatrudnienie dr hab. Romana Aleksiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Józefa Sulińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Leśnej,
• przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr hab. Andrzeja Jaworskiego,
• nadanie odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
• przekształcenie w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakładu Rolnictwa Światowego i Doradztwa w Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

Senat zatwierdził terminarz wyborów i rozdział mandatów w organach kolegialnych Uczelni na kadencję 2012-2016.

Senat zalecił, by ze względu na sprawność funkcjonowania organów Uczelni, na funkcje prorektora, dziekana, prodziekana oraz wybieralnego
członka organu kolegialnego wybierać te osoby, których bierne prawo wyborcze do końca kadencji 2012-2016 nie wygaśnie.

Senat pozytywnie zaopiniował prowizorium budżetowe Uczelni na rok 2012.

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 24 lutego 2012 r.

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 30 marca 2012 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim okresie zmarli: Maria Owca – emerytowany pracownik obsługi, Adam Książek – pracownik Sekcji
Obsługi Technicznej, Mieczysław Wrona – emerytowany pracownik obsługi, prof. dr hab. Tadeusz Bednarczyk – emerytowany pracownik
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, płk Marian Strojny – emerytowany pracownik Studium Wojskowego. Senat uczcił ich pamięć
chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny Annie Figurze – studentce III roku Wydziału Leśnego za wybitne osiągnięcia sportowe w narciarstwie wysokogórskim.

Rektor pogratulował studentowi III roku Wydziału Leśnego Michałowi Ciupce oraz wręczył list gratulacyjny od rektora Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Stanisława Krawczyńskiego za heroiczną i bezinteresowną pomoc ofiarom katastrofy kolejowej w dn. 3 marca br. pod
Szczekocinami, zwłaszcza wybitnej polskiej skrzypaczce Kaji Danczowskiej wraz z córką oraz studentce Akademii Muzycznej Ilonie Kołbik.

Rektor poinformował, że 1 marca br. ukazał się ranking Perspektyw dotyczący najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zajął 6 miejsce na 31 uczelni biorących udział w rankingu. Pogratulował Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich, że studia są dobrze prowadzone.

Senat nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Konradowi Magnuskiemu.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Stanisława Brożka na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego.
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Janusz Sabora na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni,
• zabezpieczenie finansowe wkładu własnego dla projektu pn: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej – Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej w przypadku, gdyby Uczelnia nie otrzymała dofinansowania z Budżetu Państwa,
• zarządzenie przerw w funkcjonowaniu Uczelni w okresach:
a) od 30 lipca – do 31 sierpnia 2012 r.
b) od 27 grudnia – do 31 grudnia 2012 r.
i zalecił zaplanowanie w tym czasie urlopów wypoczynkowych. Ponadto Senat zalecił w 2012 roku wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
w dniach: 30 kwietnia; 2 maja; 4 maja; 8 czerwca i 2 listopada.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Krajowa Konferencja Naukowa
Zastosowanie techniki filmowej
w badaniach naukowych w rolnictwie
konferencje…

Kraków, 27 stycznia 2012 r.

Konferencję zorganizowała Sekcja Filmu
Naukowego Komitetu Techniki Rolniczej
Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego Oddział Kraków
oraz Katedra Mechanizacji Prac Leśnych
Uniwersytetu Rolniczego. Należy tu wspomnieć, że Sekcja Filmu Naukowego KTR
PAN może poszczycić się 50-letnią tradycją,
z tym, że w latach 70. i 80. ubiegłego wieku
działała w strukturze Komitetu Agrofizyki
PAN. W początkach swojej działalności SFN
rozwijała się dynamicznie, ponieważ metody
filmowe w badaniach naukowych stanowiły najnowocześniejszą technikę utrwalania
i rejestrowania procesów technologicznych
w rozwijającym się rolnictwie, a postęp techniczny wymuszał na naukowcu stosowanie
niekonwencjonalnych metod badawczych.
W strukturach sekcji były wszystkie znaczące
ośrodki badań w zakresie inżynierii rolniczej. Wyposażenie w trudno dostępną, wysokospecjalistyczną aparaturę gwarantowały
subwencje PAN. SFN organizowała co cztery
lata międzynarodowe sympozja naukowe Jubileuszowe X Międzynarodowe Sympozjum
Zastosowanie technik wideo-komputerowych
w badaniach naukowych odbyło się w 2005 r.
w Krakowie. Natomiast co roku organizowana
jest Krajowa Konferencja Naukowa.
Ponad półwiekowa tradycja wyróżnia także
Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego, którego współzałożycielem i aktualnym patronem
jest prof. Jan Jacoby (1909-2003), nestor polskiego filmu naukowego. Warto wspomnieć,
że honorowym członkiem PSFN jest reżyser
Krzysztof Zanussi, a prezesem Oddziału Kraków (pierwszego oddziału Stowarzyszenia) był

Uczestnicy konferencji w trakcie sesji referatowej

Głos w dyskusji pomysłodawcy konferencji prof. dr hab. Piotra Budyna
prof. Wiktor Zin (1925-2007). Do poważnych przedsięwzięć Oddziału w Krakowie
należą m.in. Krakowskie Przeglądy Filmów
Naukowych jeden odbył się na naszym Uniwersytecie, na których prezentowano w sumie

ponad 100 filmów naukowych, rywalizujących
o nagrodę „Srebrnej Sowy”. Aktualnie oddział
skupia głównie naukowców krakowskich
uczelni, z czego ponad połowę członków stanowią pracownicy Uniwersytetu Rolniczego.
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Tegoroczną konferencję otworzył Prodziekan Wydziału ds. Ogólnych dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR, który przedstawił
wyposażenie techniczne nowo wyremontowanych sal wykładowych Wydziału Leśnego,
umożliwiające m.in. prowadzenie video-konferencji oraz projekcję filmów i prezentacji
multimedialnych, przy wysokiej jakości parametrach audio i wideo. Konferencji, której
pomysłodawcą był prof. dr hab. Piotr Budyn
przewodniczył prof. dr hab. Józef Walczyk,
dr h.c. Spotkanie było okazją do przedstawienia referatów i komunikatów naukowych oraz
wymiany myśli naukowej pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Problematyka poruszanych zagadnień była szeroka, przy czym
organizatorzy poprosili referentów o zogniskowanie tematyki prezentacji na sprawach związanych z metodycznymi aspektami
wykorzystania technik filmowych w badaniach naukowych. Uczestnicy mogli się zatem
zapoznać z możliwościami wykorzystania
kamery do zdjęć szybkich, chlorofilometrów,
czy komputerowej analizy obrazu w ocenie
przebiegu zabiegów agrotechnicznych, jakości płodów rolnych oraz w badaniach agrofizycznych. Przedstawiono także autorskie
stanowiska do pomiaru profilu dróg wywozowych i szlaków zrywkowych z wykorzystaniem techniki laserowej oraz do obserwacji
zjawisk przejmowania energii cieplnej przy
użyciu smugoskopu. Duże zainteresowanie
wzbudziła prezentacja najmłodszego członka
Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego Marka Walczyka inżynieranta Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki
Krakowskiej, na temat efektów specjalnych
w filmach niskobudżetowych. Na życzenie
słuchaczy referent zaprezentował fragment
10-minutowego autorskiego filmu, którego
realizacja zajęła ok. 400 godzin.
Referaty wygłoszone w trakcie konferencji,
zostaną po uzyskaniu pozytywnych recenzji
opublikowane w Problemach Inżynierii Rolniczej. Uczestnicy jednogłośnie zadeklarowali
chęć udziału w kolejnym spotkaniu, zaplanowanym wstępnie na przełom 2012/13 roku.
dr hab. inż. Paweł Tylek

XIX Konferencja Naukowa
z cyklu Postęp
naukowo-techniczny
i organizacyjny w rolnictwie
Zakopane, 6-10 lutego 2012 r.
Konferencja ma charakter międzynarodowej Poza uczestnikami nauki reprezentowani byli
szkoły naukowej i odbywa się corocznie od
19-tu lat. Stałymi współorganizatorami są:
Komitet Techniki Rolniczej PAN i Polskie
Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
Uczestnikami jej są głównie przedstawiciele
nauki ze wszystkich krajowych i zaproszonych ośrodków inżynierii rolniczej z zagranicy. Ma ona najwyższą rangę w środowisku
naszej dyscypliny w Polsce. W tegorocznej
szkole uczestniczyło ogółem 148 osoby z 22
instytucji krajowych i jednej zagranicznej.
Ośrodek zagraniczny był reprezentowany
przez Mendelova Univerzita v Brně. Krajową
strukturę tworzyło 16 uczelni państwowych,
6 instytutów naukowych i jednej uczelni niepublicznej.

także przedstawiciele instytucji pozarządowych, samorządowych i biznesu. W rozbiciu na grupy wszystkich uczestników można
podzielić w sposób następujący:
• profesorowie 40 z 17 ośrodków,
• doktorzy habilitowani 27 z 9 ośrodków,
• doktorzy 50 z 18 ośrodków,
• mgr i inż. 31 z 14 ośrodków.
Program konferencji obejmował: wykłady,
seminaria, sesje referatowe i medialne sesje
posterowe. Sprawdzona forma 2-3 min doniesień związanych z realizacją i wynikami badań
naukowych przyczyniła się do efektywnego
przekazywania informacji o prowadzonych
eksperymentach, stosowanych metodach
badawczych i zintensyfikowała wymianę

Przemawia rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz Żmija
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Wystąpienie prof. dr hab., dr h.c. multi Rudolfa Michałka

Głos w dyskusji prof. Eugeniusza Herbuta
doświadczeń nabytych podczas prowadzonych eksperymentów. Potwierdzeniem tego
była szeroka dyskusja, jaką przeprowadzono
w czasie podsumowania konferencji.
Łącznie zaprezentowano:
• 7 wykładów specjalistycznych,
• 2 seminaria,
• 26 referatów i doniesień na pięciu sesjach
referatowych i plenarnych,
• 4 referaty na specjalnej sesji poświęconej
realizacji prac naukowo-badawczych wykonywanych w ramach projektu HortiEnergia

O pozycji rolnictwa w nauce mówi
rektor prof. Janusz Żmija

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POIG
• 96 posterów medialnych w 4 sesjach.
Odbyło się specjalne seminarium Niekochane
rolnictwo – dlaczego unikamy pojęcia rolnictwo
poświęcone pozycji rolnictwa w nauce, prowadzone przez prof. dr hab. Janusza Żmiję
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP), prof. dr hab. Rudolfa Michałka
dr h.c. multi i prof. dr hab. Ryszarda
Hołownickiego przedstawiciela Instytutów
Naukowych.
Ponadto dorobek konferencji wzbogaciły
wykłady gości zaproszonych o zróżnicowanej tematyce. Przedstawili je ks. prof. dr hab.
Kazimierz Panuś Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie Wady nasze powszednie,
dr n. med. Danuta Galicka-Latała Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowie Jak długo młodym być?
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, automatyka i robotyzacja w rolnictwie,
ergonomia w konstrukcjach maszyn, agrofizyka,
techniki informatyczne w badaniach rolniczych.
Program tegorocznej konferencji poszerzono
o prezentacje ludowej twórczości. 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 na wykorzystanie grona profesorów do własnej 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.

25

Sekretarz szkoły dr hab. inż. Hubert Latała
Kierownik naukowy szkoły
prof. dr hab. Rudolf Michałek
członek rzeczywisty PAN

„Lekarz leczy, natura uzdrawia”
I Ogólnopolska Konferencja:
Hortiterapia – stan obecny i perspektywy
rozwoju terapii ogrodniczych
Kraków, 15 marca 2012 r.
Ta interdyscyplinarna konferencja zgromadziła pracowników naukowych i praktyków
z różnych z pozoru odległych dziedzin nauki:
lekarzy, ogrodników, pedagogów, psychologów, terapeutów, rehabilitantów, architektów krajobrazu, ekologów oraz innych
osób wykorzystujących ogrody i materiał
roślinny w procesie terapii i rehabilitacji.
Zgromadzeni po raz pierwszy mieli możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania
aktualnych informacji w zakresie terapii
ogrodem. Na zaproszenie organizatorów:
Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.
św. Ludwika oraz Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu konferencji do Centrum Kongresowego UR przybyło ponad 300 uczestników z całej Polski
oraz przedstawiciele mediów ogólnopolskich
i lokalnych. Konferencja miała na celu zintegrowanie działań i przedsięwzięć środowiska
naukowego i praktyków w dziedzinie hortiterapii, co w przyszłości zaowocuje powstaniem
nowych możliwości zawodowych (zawód
terapeuty ogrodniczego), zwiększeniem
świadomości ekologicznej i poprawą jakości
naszego życia.
W zagadnienie „Hortiterapii” wprowadziła uczestników prof. dr hab. Anna Bach
z Katedry Roślin Ozdobnych. Ta terapia
ogrodnicza, należy jako dziedzina wiedzy,
do współczesnych osiągnięć cywilizacyjnych. Opiera się o interdyscyplinarne działanie medycyny, ogrodnictwa i terapii w celu
poprawy stanu zdrowia ludzi. Mimo, że lecz-

Prof. Janusz Żmija rektor UR otwiera konferencję
nicze działanie natury i ogrodów znano już
w starożytności, o czym świadczy m.in. słynne
powiedzenie Hipokratesa Medicus curat,
natura sanat (tłum. „lekarz leczy, natura
uzdrawia”), to świadome włączenie ogrodnictwa do terapii różnych schorzeń u dorosłych
i dzieci, wymagało nowej redefinicji dziedziny
ogrodnictwa. We współczesnej hortiterapii
wykorzystuje się nie tylko wszystkie elementy
procesu produkcji roślin ogrodniczych (np.
nasiona, owoce, kwiaty, pędy, korzenie,
cebule), ale i wszystkie rodzaje prac ogrodniczych (np. siew, sadzonkowanie, pielęgnowanie roślin, zbiór owoców) oraz wszystkie
możliwości artystycznego zastosowania
roślin (np. florystyka). Natomiast ogrody
terapeutyczne, ogrody zdrowia powinny charakteryzować się określonymi cechami, które
korzystnie oddziałują na wybrane schorzenia
u dorosłych i dzieci.
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Otwarcia konferencji dokonał JM prof. dr
hab. Janusz Żmija, Rektor Uniwersytetu
Rolniczego oraz Dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Marek Grabowski.
Oprócz informacji o aktualnym stanie badań
nauczania i praktycznego stosowania hortiterapii na świecie (prof. dr hab. Joanna Nowak,
Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka
w Skierniewicach), uczestnicy konferencji
mogli dowiedzieć się m.in. o wykorzystywaniu tej metody w działaniach edukacyjnych,
psychologicznych i terapeutycznych na rzecz
osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych (dr n. med. Grażyna Staudt-Spychałowicz, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie oraz
prof. dr hab. Joanna Konarska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Przed-
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stawiono także program nauczania związany
z planowaniem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych oraz projektowaniem ogrodów
zdrowia, który od ubiegłego roku akademickiego realizowany jest na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (dr inż. Bożena
Szewczyk-Taranek, Katedra Roślin Ozdobnych UR w Krakowie). Zaprezentowano
wyniki pierwszych w Polsce badań naukowych nad wykorzystaniem ogrodnictwa do
celów terapeutycznych, których rezultatem
było stworzenie charakterystyki modelowych
ośrodków „zielonej terapii” oraz opracowanie
studium przypadku pięciu wybranych ośrodków (dr inż. Monika J. Latkowska z Katedry
Roślin Ozdobnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Terapeuci
zajęciowi ze Szpitala im. Józefa Babińskiego
w Krakowie przedstawili historię ogrodolecznictwa prowadzoną w tym szpitalu w ramach
zajęć ergoterapii na warsztatach terapii zajęciowej (mgr Dobromiła Olewicz-Cieślak,
Mirosława Cholewa). Szczególnie interesujący, nie tylko dla architektów krajobrazu,
był wspaniały wykład Elementy zagospodarowania terenu pomocne w prowadzeniu hortiterapii i terenoterapii wygłoszony przez dr inż.
Kamilę Adamczyk, z Instytutu Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu oraz dr Lucynę Górską-Kłęk
z Katedry Podstaw Fizjoterapii, Zakładu Biologii i Ekologii Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prelegentki
zaprezentowałay efekty badań przeprowadzonych w Niemczech w wielu Ogrodach Terapeutycznych, w których prowadzona jest
terapia dzieci i dorosłych w oparciu o odpowiednią aranżację terenu i dobór roślin.
Ostatnią część konferencji poświęcono prezentacji ośrodków i projektów, w ramach
których omówiono m.in. program „Zielone
Warsztaty” (Stowarzyszenie Zielone Dzieci,
Mrągowo), terapię i rehabilitację osób z autyzmem (Fundacja Wspólnota Nadziei, Farma
Życia, Więckowice), „Warsztaty Terapii Zajęciowej” (Fundacja Brata Alberta, Radwanowice), projekt „Dzieło-Działka” (Muzeum
Etnograficzne w Krakowie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-

Konferencja prasowa

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
kowie). Na koniec omówiono realizację
pilotażowego projektu Hortiterapia metodą
wspomagania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu-pacjentów Szpitala
św. Ludwika (mgr Monika Pawłowska, mgr
Anna Wilczyńska, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
w Krakowie, mgr Elżbieta Nowotarska,
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Hubert Lamański,
Pracownia Florystyczna Flower Land).
Jednodniowa konferencja była nieodpłatna dla uczestników. Wsparcia finanso-

wego udzielił Rektor UR w Krakowie prof.
Janusz Żmija. Koszty cateringu oraz druku
materiałów konferencyjnych pokryli sponsorzy konferencji: Aspen, DK Development,
Gospodarstwo Szkółkarskie Kapias, KIM
Group, Lemarto, Łęgprzem, Polan.
Więcej informacji:
www.hortiterapia.ur.krakow.pl
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prof. dr hab. Anna Bach
dr Bożena Szewczyk-Taranek
– sekretarz konferencji

Jubileuszowa XX Szkoła Zimowa
Hodowców Bydła
Perspektywy produkcji mleka i wołowiny
w Polsce i na świecie
Zakopane, 19-23 marca 2012 r.
Szkoła zorganizowana została przez Katedrę
Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie pod patronatem Profesorskiego
Klubu Hodowców Bydła w Polsce oraz
Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego.
Otwarcia Szkoły dokonali JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusz
Żmija i prof. dr hab. Tadeusz Szulc Prezydent Klubu Profesorów Hodowli Bydła
w Polsce. Władze Uniwersytetu Rolniczego
były ponadto reprezentowane przez prof.
dr hab. Krystynę Koziec Prorektor ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz
prof. dr hab. Jerzego Niedziółkę Dziekana
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, którzy wraz z JM Rektorem złożyli podziękowania i gratulacje z okazji Jubileuszowej Szkoły
dla pracowników Katedry na ręce jej Kierownika prof. dr hab. Zygmunta Gila i prof.
dr hab. Jana Szarka jako inicjatora i organizatora dwudziestu dotychczasowych Szkół
Zimowych. Gratulacje złożyli także prof. dr
hab. Tadeusz Szulc w imieniu Klubu, prof.
dr hab. Eugeniusz Herbut w imieniu Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, prof. Józef
Bulla w imieniu Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze, prof. Gabriel Kovac
w imieniu Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach, JM Rektor prof.
dr hab. Roman Kołacz w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) we Wrocławiu, prof. dr hab.
Andrzej Filistowicz w imieniu Wydziału
Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu, prof. dr hab. Henryk Grodzki i prof.
dr hab. Henryk Jasiorowski w imieniu Kate-

Uroczyste otwarcie, od lewej: prof. Jerzy Niedziółka, prof. Janusz Żmija, prof. Jan Szarek,
prof. Tadeusz Szulc
dry Hodowli Szczegółowej Zwierząt SGGW
w Warszawie oraz dr Rafał Bodarski w imieniu Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UP we Wrocławiu.
Otwarcie Szkoły uświetniły piosenki i tańce
góralskiego zespołu regionalnego „Skrzypnianki” ze Skrzypnego.
Obrady XX Szkoły toczyły się w obrębie
następujących sesji tematycznych: I-II – genetyka i hodowla bydła, III – tematyka dowolna,
IV-V – produkcja mleka, VI-VII – dobrostan
bydła, VIII – ekonomika produkcji mleka
i wołowiny, IX-X – produkcja wołowiny, XI –
rozród bydła, XII – żywienie bydła.
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Sesje I-II zostały zdominowane przez problematykę związaną z oceną i selekcją genomową bydła, której stan na świecie i w USA
przedstawił dr Ole Meland z World Wide
Sires University z USA. Ponadto omówił on
cele, wyniki i pespektywy dalszego rozwoju
zastosowań genomiki w hodowli zwierząt.
Z kolei aktualny stan wykorzystania metody
genomowej w hodowli bydła w Europie ze
szczególnym uwzględnieniem Francji przedstawił dr Pierre-Louis Gastinel z Departamentu Hodowli i Selekcji Bydła Instytutu
Hodowli Zwierząt w Paryżu. Natomiast stan
selekcji genomowej w Polsce przedstawił
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prof. dr hab. Stanisław Kamiński z UWM
w Olsztynie, stojący na czele polskiego konsorcjum pracującego nad wdrożeniem do
praktyki hodowlanej tej efektywnej metody
hodowlanej. Nie można pominąć w tym gronie nazwiska dr Tomasza Krychowskiego,
który jako pierwszy na kolejnych Szkołach
informował uczestników o postępie w dziedzinie genomiki, a tym razem przedstawił
praktyczne zastosowanie technologii genomowej w selekcji bydła mlecznego.
Podczas sesji III duże zainteresowanie uczestników wzbudził referat Joanny Ilczyszyn
(Tetra Pak Sp. z o.o.), która przedstawiła
zastosowanie najnowszej technologii do
ochrony mleka i jego przetworów w zakładach mleczarskich. Z kolei dr hab. Wiesław
Świderek (SGGW w Warszawie) wygłosił referat, którego pierwszym autorem był
prof. Iwan Mikula (Uniwersytet Medycyny
Weterynaryjnej w Koszycach) Metagenomika – wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie
i efekty produkcyjne bydła. Z dużym uznaniem
uczestników Szkoły spotkał się film prof. dr
hab. Pawła Brzuskiego i dr inż. Magdaleny
Hędrzak Zimowa troska dotyczący opieki
człowieka nad zwierzętami wolno żyjącymi.
Sesje IV-V tematycznie koordynował prof.
dr hab. Tadeusz Szulc, a także przedstawił referat pokazujący znaczenie poznania
kolejnych właściwości i funkcji mleka dla
rozwoju przetwórstwa i z punktu widzenia
konsumenta. Kolejne referaty wygłoszone
podczas tych sesji stanowiły swego rodzaju
ilustrację i rozwinięcie tematu wprowadzającego. Wygłaszali je następujący autorzy
prof. dr hab. Piotr Nowakowski, dr inż.
Robert Bodkowski, prof. dr hab. Bożena
Patkowska-Sokoła (UP Wrocław) Funkcjonalne kwasy tłuszczowe mleka, dr hab. Teresa
Nałęcz-Tarwacka, dr inż. Beata Kuczyńska, dr inż. Kamila Puppel (SGGW Warszawa) Bioaktywne składniki białek mleka
jako istotny wyróżnik jego jakości technologicznej i konsumpcyjnej; prof. Jozef Bulla (SPU
v Nitre) et al. Possibility and Reality Genetic
Modification of Milk Proteins; prof. dr hab.
Jarosław Horbańczuk, prof. dr hab. Józef
Krzyżewski (IGiHZ PAN Jastrzębiec)

Pracownicy Katedry Hodowli Bydła z prof. Janem Szarkiem

BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne
produkty pochodzenia zwierzęcego; pozyskiwanie mleka o podwyższonej wartości odżywczej
i prozdrowotnej; dr hab. Joanna Barłowska
(UP Lublin) Skład i cechy funkcjonalne mleka
w aspekcie jego przetwarzania i konsumpcji.
Tematykę sesji VI-VII zaproponował prof.
dr hab. Roman Kołacz, który przedstawił
referat wprowadzający omawiający wybrane
problemy dobrostanu bydła. Z kolei koncepcję wykorzystania metodologii HACCP do
walki z mastitis i innymi chorobami bydła
omówił prof. Gabriel Kovac (Uniwersytet
Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach).
Podczas „sesji dobrostanowej” wiele uwagi
poświęcono bardzo trudnemu problemowi
dotyczącemu schorzeń racic u krów wysoko
wydajnych (lek. wet. Ewa Tracz, dr inż.
Robert Kupczyński Czynniki ryzyka w etiologii schorzeń kończyn i racic u bydła mlecznego,
tech. wet. Jan P. Weihs (PW Jan P. Weihs)
Skutki braku lub nieprawidłowa profilaktyka
w schorzeniach racic krów. Szczególnie bardzo
praktyczne spojrzenie Jana Weihs’a na wspomniany problem wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy. Od tej tematyki odbiegał
referat przedstawiony przez prof. dr hab.
Zbigniewa Dobrzańskiego (UP we Wrocławiu) dotyczący promieniowania elektromag-

Podziękowania dla Pierre-Louis Gastinel
Dyrektora Departamentu INRA w Paryżu
netycznego. Natomiast prof. dr hab. Lech
Nawrocki (Politechnika Opolska) przedstawił nowe rozwiązania budowlane i technologiczne w świetle kryteriów dobrostanu chowu
krów mlecznych, zwracając szczególną uwagę
na wciąż występujące zaniedbania w tym
zakresie w polskich oborach. Dobrostan
bydła, to między innymi zapewnienie odpowiedniego poziomu żywienia krów mlecznych wysoko wydajnych, który to problem
zreferował dr inż. Zbigniew Lach (OHZ
w Osięcinach Sp. z o. o.), którego należy zaliczyć do grona wysokiej klasy specjalistów
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Prof. Stanisław Kamiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – lider polskiego
Konsorcjum MASinBULL

Podziękowania dla dr Ole Meland z USA (w środku), z prawej dr Tomasz Krychowski (tłumacz)
obdarzonego przy tym wyjątkowymi zdolnościami przekazu wiedzy.
Podczas sesji VIII dr hab. Renata Grochowska (Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej PIB) zaprezentowała referat Wpływ zmian Wspólnej Polityki Rolnej na funkcjonowanie gospodarstw
rolnych. Z kolei dr inż. Andrzej Parzonko

(SGGW w Warszawie) omówił światowy
rynek mleka i wołowiny. Podsumował
obrady tej sesji jej prowadzący prof. dr hab.
Wojciech Ziętara, który omówił problem
dotyczący efektywności produkcji mleka
i żywca wołowego w Polsce na tle innych
krajów. Sesjom IX-X, poświęconym produkcji wołowiny, przewodniczył prof. dr hab.
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Henryk Grodzki (SGGW w Warszawie).
Przedmiotem obrad były następujące zagadnienia: jakość wołowiny i jej rola w diecie
człowieka (prof. dr hab. Władysław Migdał z UR w Krakowie i prof. A. Pisula
z SGGW Warszawie), hodowla bydła mięsnego (lek. wet. Bogdan Konopka z Polskiego Związku Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego i dr inż. Zenon Choroszy z IZ PIB w Balicach), oddziaływanie
przemysłu mięsnego na produkcję i konsumpcję wołowiny (Stanisław Skrzypek –
Agraimpex Sp. z o. o.).
Koordynatorem sesji XI był prof. dr hab.
Zdzisław Smorąg (IZ PIB w Balicach).
Sesja obejmowała trzy referaty. Na temat
biologicznych podstaw technik wspomaganego rozrodu i perspektyw ich wykorzystania w rozrodzie Bovidae mówił prof. dr
hab. Jacek A. Modliński (IGiHZ PAN
w Jastrzębcu). Warto odnotować, że profesor
jako jeden z autorów koncepcji odtworzenia
tura, poinformował, że jest to niemożliwe do
osiągnięcia. Z kolei dr inż. Michał Bochenek (IZ PIB Balice) omówił zaawansowane
metody diagnostyki nasienia buhajów, a prof.
dr hab. Zdzisław Smorąg przedstawił strukturę badań nad rozrodem bydła w świetle
aktualnych publikacji konferencyjnych.
Ostatniej sesji referatowej Szkoły, poświęconej aktualnym problemom żywienia bydła
przewodniczył prof. dr hab. Zygmunt
M. Kowalski (UR w Krakowie), który
ponadto w swoim referacie podał charakterystykę niestandardowych dodatków
paszowych dla krów w okresie żywienia przejściowego. Natomiast dr hab. Piotr Micek
(UR w Krakowie) omówił zasady kontroli
prawidłowości żywienia krów mlecznych.
Z kolei dr hab. Barbara Niwińska (IZ PIB
w Balicach) zreferowała temat Żywieniowe
czynniki wychowu cieląt. Na zakończenie
Sesji dr Rafał Bodarski (UP Wrocław) zarekomendował suszony wywar kukurydziany
(DGGS) jako nowy komponent paszowy dla
krów mlecznych.
W ramach sesji XX Szkoły Zimowej przedstawiono 38 referatów oraz 63 doniesienia, które w większości były prezentowane

Tekst: prof. dr hab. Jan Szarek
prof. dr hab. Zygmunt Gil
dr inż Krzysztof Adamczyk
dr inż. Joanna Pokorska
dr inż. Grzegorz Skrzyński
Zdjęcia: dr inż. Magdalena Hędrzak

I Międzynarodowa
i VI Ogólnopolska
Konferencja Doktorantów
„Wielokierunkowość Badań
w Rolnictwie i Leśnictwie”
Kraków, 24 marca 2012 r.

Konferencja została zorganizowana przez
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego. Na czele Komitetu Organizacyjnego
stanęła mgr inż. Katarzyna Łyduch doktorantka Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.
Celem konferencji była integracja oraz
wymiana informacji, poglądów i doświadczeń na temat kierunków badań w naukach
rolniczych i przyrodniczych pomiędzy młodymi naukowcami, a także dyskusja nad aktualnym miejscem doktoranta w rozwoju nauki,
która jest niezwykle przydatna w realizacji
tego celu.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli
prof. dr hab. Janusz Żmija JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr Marek
Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marek Sowa Marszałek Województwa
Małopolskiego. Uroczystej inauguracji konferencji dokonał prof. dr hab. Włodzimierz
Sady Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Wśród zaproszonych gości, głos
zabrali: dr Adam Gałczyński Radca Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w imieniu posła do
Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego – Marcin Kobuszewski.

Oficjalne otwarcie konferencji przez prof. Włodzimierza Sady, Prorektora ds. Dydaktycznych
i Studenckich
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konferencje…

codziennie podczas sesji plakatowych.
W Szkole uczestniczyło około 250 osób. Na
sali obrad można było spotkać hodowców
bydła z Podhala, na czele z Prezesem Krajowego Związku Hodowców Bydła Polskiego
Czerwonego Wacławem Drożdżem oraz
studentów Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt UR w Krakowie. Obradom Szkoły
towarzyszyły liczne spotkania, podczas których dyskutowano na temat teorii i praktyki
chowu i hodowli bydła w Polsce i na świecie. Odbyły się posiedzenia Profesorskiego
Klubu Hodowców Bydła, spotkanie Konsorcjum polskiej genomiki, spotkanie przedstawicieli hodowli zarodowej, wycieczki po
„nieznanym Zakopanem”. Była także możliwość skorzystania z wydarzeń kulturalnych
(sztuki w teatrze Witkacego), spotkania
z prof. Henrykiem Jasiorowskim autorem
książki Światowe systemy użytkowania bydła,
czyli za krowim ogonem po całym świecie i jej
wydawcą Ludowym Wydawnictwem Rolniczym w Poznaniu reprezentowanym przez
prof. Lecha Nawrockiego Naczelnego
Redaktora czasopisma Bydło.
XX Szkoła Zimowa była forum wymiany
poglądów między nauką a praktyką hodowlaną, wymiany osiągnięć między placówkami naukowymi krajowymi, ale też
krajowymi i zagranicznymi. Kolejne Szkoły
Zimowe stały się najkrótszą drogą przekazywania osiągnięć naukowych do praktyki
hodowlanej. Zainteresowanych bardziej
szczegółowymi informacjami o tematyce
tegorocznej Szkoły kierujemy do materiałów
konferencyjnych wydanych przez Wydawnictwa Instytutu Zootechniki PIB w Balicach Perspektywy produkcji mleka i wołowiny
w Polsce i na Świecie, XX Szkoła Zimowa
Hodowców Bydła, redakcja naukowa: prof.
dr hab. Jan Szarek, współpraca dr inż.
Krzysztof Adamczyk.

Sesja referatowa w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb
Konferencja odbyła się dzięki wsparciu następujących jednostek: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Studium Doktoranckiego,
Biura Promocji Uniwersytetu, Firmy Progress
Systemy Komputerowe, Kompanii Piwowarskiej oraz biura poselskiego Czesława Siekierskiego.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród doktorantów. Aktywnie uczestniczyły w niej 154 osoby m.in. z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt
w Jabłonnej, Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym oraz Politechniki
Wrocławskiej. Również doktoranci krakowscy licznie reprezentowali swoje jednostki
naukowe: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Zootechniki,
Instytut Fizjologii Roślin PAN oraz najliczniej Uniwersytet Rolniczy. Swoją obecnością zaszczycili konferencję także doktoranci
z Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu
Rolniczego w Ałmacie oraz Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.
Każdy z uczestników oraz zaproszeni goście
otrzymali materiały konferencyjne, w skład
których wchodziły: książka z abstraktami
w języku angielskim, program oraz gadżety
konferencyjne, a także materiały promocyjne
z Urzędu Miasta Krakowa. Istniała także

możliwość otrzymania od Wydawnictwa
EPISTEME publikacji z konferencji, która
odbyła się w roku 2011.
Opracowane przez uczestników wyniki
badań prezentowane były podczas sesji posterowej oraz w tematycznych sesjach referatowych w trzech sekcjach. Sekcja I obejmowała
Biologię, Biotechnologię i Zootechnikę oraz
Technologię Żywności, sekcja II – Rolnictwo, Inżynierię Rolniczą i Ekonomię oraz
Leśnictwo, sekcja III – Ochronę i Inżynierię
Środowiska oraz Ogrodnictwo i Architekturę Krajobrazu.
W trakcie przerw uczestnicy mięli okazję
zwiedzić nowopowstałe Centrum Edukacji
Gleboznawczej – Muzeum Gleb, gdzie odbywała się także jedna z sekcji.
Część oficjalną konferencji zakończyło podsumowanie i ogłoszenie listy laureatów oraz

Uczestnicy konferencji
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Wręczenie zwycięzcom nagród i dyplomów
osób wyróżnionych. Zwycięzcami poszczególnych sesji referatowych byli Isaura
Zaleska (UP Wrocław) – Biologia, Biotechnologia i Zootechnika, Krzysztof Kucharczyk (UR Kraków) – Technologia Żywności,
Krzysztof Dziedzic (UR Kraków) – Rolnictwo, Inżynieria Rolnicza i Ekonomia,
Michał Jasik (UR Kraków) – Leśnictwo,
Mateusz Malinowski (UR Kraków) –
Ochrona i Inżynieria Środowiska oraz Daria
Kortylewska (UP Wrocław) – Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu. Zwycięzcą
sesji posterowej zastała Katarzyna Juzoń
(IFR Kraków), zaś wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Beata Horecka (UP Lublin),

Losowanie nagród
Część nieoficjalna konferencji – impreza,
integrująca wszystkich uczestników wydarzenia, odbyła się wieczorem w stołówce
Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Klemensiewicza. Zabawa w rytmach tradycyjnej studenckiej muzyki trwała do białego rana.
Organizatorzy serdecznie dziękują władzom
Rektorskim oraz Dziekańskim Uniwersytetu Rolniczego za wsparcie i pomoc zarówno
merytoryczną jak i finansową oraz sponsorom
za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe.
Tekst: mgr inż. Jarosław Bielan
mgr inż. Aleksandra Cetera
Zdjęcia: Piotr Pacanowski

Naukowiec z Uniwersytetu
Rolniczego półfinalistą
w konkursie Famelab
Dr Irena Grześ z katedry Zoologii i Ekologii
(Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie została półfinalistką
w konkursie Famelab.
Do konkursu zgłosiły się 82 osoby, z czego jury
wybrało 25 naukowców, którzy wzięli udział
w półfinale Famelab – pierwszej polskiej edycji konkursu na naukowego idola. Aż sześciu
z wybranych półfinalistów związanych było
z krakowskimi uczelniami – UJ, AGH i UR.
– Chciałam aby moja prezentacja nie dotyczyła
jakiegoś wąskiego zagadnienia, które być może
będzie ciekawe tylko dla niewielkiej grupy osób.
Chciałam, aby był to jakiś przyrodniczy problem, zagadka, która może frapować każdego.
Moje zainteresowania badawcze to biologia środowiskowa i ewolucyjna. W tych dziedzinach
jest wiele zagadnień, z którymi każdy styka się
na codzień. Biologia ewolucyjna jest taką dziedziną, w której można stawiać pytania, które
z pozoru wydają się banalne ale w gruncie rzeczy często stoi za nimi chęć dogłębnego rozumienia dlaczego przyroda działa tak, a nie inaczej.
Mnie frapowało pytanie dlaczego człowiek jest
symetryczny, dlaczego po prostu mamy prawą
i lewą rękę? Bo przecież to nie jest jedyny obowiązujący schemat budowy ciała w świecie zwierząt. Istnieją chociażby rozgwiazdy, które mają
aż pięć „rąk” (ramion). Zajrzałam do podręczników, porozmawiałam z osobą o wykształceniu
matematycznym i jak można było przewidzieć
odpowiedź znalazłam. Konkluzja jest taka, że
jest to konsekwencja ruchu w jednym kierunku
(do przodu), na którą wpadli nasi bardzo dalecy
przodkowie. Jestem głęboko przekonana, że
nauka to w większej części chęć stawiania pytań
niż zbiór odpowiedzi. Chciałabym, aby moja
przyszła prezentacja na półfinał była utrzy-

Dr inż. Irena Grześ
mana w tym duchu. O czym będzie, muszę jeszcze przemyśleć. Póki co jestem wdzięczna za
kolejną możliwość powiedzenia o tym, co lubię
– mówiła dr Irena Grześ z UR.
FameLab został wymyślony sześć lat temu
w Wielkiej Brytanii przez organizatorów Cheltenham Science Festiwal. W 2007 r. do projektu
dołączył British Council. Dziś edycje FameLabu odbywają się w 21 krajach na świecie.
Jest to największy światowy konkurs wyłuskujący młode talenty w dziedzinie popularyzacji
nauki. Projekt skierowany jest do badaczy nie
bojących się myśleć niestandardowo.
3 marca jury wyłoniło 10 finalistów, którzy
ponownie staną na scenie 19 maja. Wtedy
znane będzie nazwisko pierwszego polskiego
naukowego idola, który wygra 30 tys. złotych
i będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym finale konkursu, odbywającym się
w Cheltehnam w Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące konkursu można przeczytać
na stronie internetowej www.famelab.org.pl.
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sukcesy pracowników

Aneta Wójtowicz (UP Wrocław), Justyna
Górecka (UP Wrocław) oraz Ewelina
Jamróz (UR Kraków). Wśród zwycięzców
sesji referatowych rozlosowano nagrodę
główną – Tablet Huavei IDEOS S7 Slim
(ufundowany przez firmę Progress Systemy
Komputerowe Sp. z o.o.). Szczęśliwym zwycięzcą została Daria Kortylewska.
Uroczystego zakończenia konferencji dokonał prof. dr hab. Włodzimierz Sady, który
pogratulował wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu naukowego prezentowanych
wyników badań oraz zaprosił do ponownego
uczestnictwa w roku kolejnym.

Chóry Uniwersytetu Rolniczego uświetniły
I Krakowskie Obchody Dnia Żołnierzy
Wyklętych w Filharmonii Krakowskiej
Kraków, 29 lutego 2012 r.
Po raz kolejny w tym roku Chór Uniwersytetu Rolniczego miał okazję wystąpić przed
wielkim i żywiołowo reagującym audytorium. W chłodny lutowy wieczór, w przeddzień święta w którym wspominamy wielu
zasłużonych obrońców wolności, uczestniczyliśmy w koncercie poświęconym pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Dla wielu z nas
był to bardzo wzruszający moment, kiedy
debiutując na scenie Filharmonii Krakowskiej mogliśmy najlepiej jak potrafimy – czyli
śpiewem – uczcić pamięć ludzi, gotowych do
największych poświęceń w obronie wolności.
Warto powiedzieć kilka słów na temat
samego święta i ludzi, z nim związanych.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” to święto państwowe, obchodzone corocznie 1 marca. Zostało utworzone
na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Jego
pomysłodawcami byli nieżyjący prezydent
Lech Kaczyński oraz ówczesny prezes
IPN Janusz Kurtyka. W tym dniu wspomina się żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Termin,
który wybrano na celebrację tego święta nie
jest przypadkowy. Wiąże się bowiem z datą
1 marca 1951 r., gdy w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu
członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, będącego ostatnim
ogólnopolskim kontynuatorem walki o wolność przeciwko władzy sowieckiej.
Koncert odbył się, dzięki działaniom Stowarzyszenia „Passionart”, które przyczyniło się
do organizacji i dopracowania wszystkich
szczegółów związanych z imprezą. Nasza
Uczelnia, w której żywe są nastroje patriotyczne, włączyła się w przygotowanie koncertu, wystawiając godną reprezentację,

Połączone chóry na scenie Filharmonii Krakowskiej
w postaci dwóch chórów: Chóru Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Chóru Męskiego „Agricola” przy
Uniwersytecie Rolniczym. Wraz z nami na
deskach Filharmonii wystąpili przedstawiciele dwóch wyższych uczelni krakowskich,
czyli Chór Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Camerata Iagiellonica” oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie „Psalmodia”. W programie znalazły się
także indywidualne występy ich żeńskich
i męskich składów. Głównym dyrygentem
koncertu był Włodzimierz Siedlik (Chór
Psalmodia), ale towarzyszyło mu także pięciu
innych, wśród których znalazła się nasza niezastąpiona dyrygentka Joanna Gutowska-Kuźmicz. O nastrojowy charakter imprezy
zadbali także bard Andrzej Kołakowski,
który w drugiej części koncertu ujął publiczność swymi autorskimi utworami oraz pani
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Lidia Jazgar, która odczytywała teksty źródłowe, związane z historią przedstawianą przez
nas w utworach muzycznych. O naukową
rzetelność koncertu zadbali także historycy
z krakowskiego Oddziału IPN oraz Muzeum
Armii Krajowej.
Jeśli chodzi o muzyczną część koncertu to
wraz z innymi chórami przeżywaliśmy na
nowo wydarzenia związane z II wojną światową oraz latami ucisku stalinowskiego w Polsce. Poprzez takie utwory jak Rozkwitały
Pąki Białych Róż, Hymn do Bałtyku. Pierwsza Pancerna czy Czerwone Maki mogliśmy
pokazać emocje, związane ze zwycięstwami
Polaków podczas wojny. Inne, bardziej
nostalgiczne i ukazujące dramatyczne wydarzenia, a wśród nich Pieśń Rodzin Katyńskich,
Przysięga, Rozstrzelana Armia, czy Inka lub
Łukasza Cieplińskiego List do Syna, pozwoliły nam przeżywać emocje związane z naj-

Na Uniwersytecie Rolniczym
powstał Preinkubator
Przedsiębiorczości
Akademickiej UR/CTE
Kraków, 27 marca 2012 r.

Andrzej Kołakowski
smutniejszymi fragmentami polskiej historii.
Na finał został odśpiewany Psalm 136’ Ojczyzna Feliksa Nowowiejskiego, który na nowo
wlał otuchę w serca zarówno występujących
jak i licznie zgromadzonej publiczności.
Potężne wrażenie wywarło współbrzmienie
organów i połączonych chórów. W trakcie
wykonywania tego utworu, czuło się, że sala
Filharmonii drży w posadach.
Był to dla wielu chórzystów niezapomniany
występ. Mogliśmy nie tylko po raz pierwszy
pokazać swoje umiejętności na deskach Filharmonii, ale także przyczynić się do uroczystej oprawy święta, które ma dla wielu ludzi
ogromną wartość sentymentalną. Poza wrażeniami artystycznymi wynieśliśmy także
z imprezy dużą dawkę wiedzy historycznej; od teraz, wielu z nas będzie pamiętało
o „żołnierzach wyklętych”, takich jak Łukasz
Ciepliński, Danuta Siedzikówna Inka, Józef
Kuraś Ogień czy wielokrotnie przywołany
Zygmunt Szendzielarz major Łupaszko.
Tekst: Paweł Jakubiec
Biblioteka Główna/Archiwum
Tenor w Chórze Uniwersytetu Rolniczego
Zdjęcia: Tomasz Łuczecki

się w Sali Senackiej budynku Collegium
Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Projekt
ten realizowany jest w ramach programu
„Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” dofinansowującego konsorcjum Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie i spółki Centrum
Transferu Ekotechnologii. Jest to jedyna tego
typu jednostka wśród krakowskich uczelni,
wyspecjalizowana w konkretnym obszarze
rynku, dzięki czemu wyczerpująco odpowiada na potrzeby związane danym ze specyficznym sektorem gospodarki jakim jest
rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska.
Projekt skierowany jest do ściśle określonej
grupy odbiorców – studentów i pracowników naukowych uczelni przyrodniczej

a w szczególności do osób zajmujących się
innowacjami, które nie posiadają wystarczających środków i doświadczenia na założenie
i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Preinkubator Przedsiębiorczości stawia
sobie za główne zadanie niwelowanie przeszkód ekonomicznych i mentalnych podczas
prowadzenia własnej firmy, a także dostarczanie materiałów i informacji potrzebnych
młodemu przedsiębiorcy do samodzielnego
działania. Wielu studentów rezygnuje z realizacji własnych pomysłów w starciu z przeszkodami stojącymi przed nowo powołaną
firmą. Preinkubator, oprócz powierzchni
wraz z całym wyposażeniem stanowiska
pracy, oferuje również obsługę biurową oraz
usługi wsparcie w działalności w zależności od
potrzeb młodego przedsiębiorcy.

Uroczyste otwarcie Preinkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej UR/CTE
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Uroczyste otwarcie inkubatora odbyło (Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie),

W związku z obchodami roku Hugona

Specjalnie wyposażone biuro na potrzeby Preinkubatora
Otwarcie Preinkubatora zainaugurował prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
rektor UR, prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski Prorektor ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy z Gospodarką oraz prof. dr
hab. inż. Włodzimierz Sady Prorektor ds.
Dydaktycznych i Studenckich. Spotkanie
poprowadzili: Dyrektor Centrum Transferu
Technologii UR dr inż. Krzysztof Klęczar
oraz Prezes Zarządu Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o. o. Mariusz Piasecki. Do
udziału w otwarciu zaproszeni zostali m.in.
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta
Krakowa oraz innych ośrodków, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju małopolskiego
rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
Preinkubator przedsiębiorczości akademickiej UR/CTE ma siedzibę w budynku
Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w pokoju nr 4. Pomieszczenie Preinkubatora zawiera sześć stanowisk
wyposażonych w sprzęt oraz artykuły biurowe. Ponadto posiada miejsce do spotkań
młodych przedsiębiorców. Początkujący
przedsiębiorcy w czasie współpracy z Preinkubatorem mogą korzystać z pomocy specjalistów od zarządzania, marketingu, finansów
itp. Mają również możliwość uczestnictwa
w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz warsztatach. Jednym z najważniejszych działań Preinkubatora jest
umożliwienie poznania rynku, kontaktu

z innymi osobami oraz instytucjami, co często
jest znaczącą barierą w rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego też jednym z zadań Projektu
jest uczestnictwo w targach krajowych oraz
międzynarodowych. Ponadto działalność
konsorcjum uzupełnią opracowane publikacje dotyczące transferu technologii w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Misją Preinkubatora jest kreowanie rozwoju
województwa w oparciu o nowoczesność
i transfer technologii poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału gospodarczego
oraz naukowo-badawczego środowiska akademickiego. Preinkubator UR/CTE jest
miejscem, gdzie innowacyjne pomysły będą
wdrażać młodzi ludzie – nie bojący się ryzyka
związanego z prowadzeniem własnej działalności. Preinkubator dokonuje wstępnej
weryfikacji pomysłu w oparciu o statystyki
rynkowe określając rację bytu danego pomysłu, usługi bądź technologii oraz wielkość
ryzyka niepowodzenia.
Preinkubator został utworzony w celu podniesienia konkurencyjności gospodarki Województwa Małopolskiego oraz wdrażania
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Jego oddziaływanie wzmacniają szerokie
działania promocyjne oraz opracowania na
temat komercjalizacji nauk przyrodniczych
oraz ścisła współpraca z najsilniejszymi ośrodkami akademickimi w Polsce.
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mgr inż. Adelina Kasprzak

Kołłątaja w niedzielne popołudnie na
dziedzińcu Collegium Maius odtworzono
Doświadczenie z banią powietrzną. Oprócz
dużych białych i niebieskich „bań” w górę
poleciało 100 kolorowych balonów z logo
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego. W trakcie imprezy odczytano także oryginalny opis doświadczenia
sprzed 228 lat: dnia 1 kwietnia czas pokazał
się cichy i pogodny po przygotowaniu wszystkiego i zaciągnieniu warty, dany był pierwszy
odgłos przez trzy strzelania z moździerzy, po
którem liczba wielka Spektatorów na dziedziniec i pole przyległe zgromadziła się.
(…) Banię po krążkach do góry wyciągnioną,

Uczestnicy imprezy

Eksperyment z banią
Kraków, 1 kwietnia 2012 r.

Tekst: Joanna Roczniewska
Zdjęcia: Anna Wojnar
Moment napełniania balonu rozgrzanym powietrzem…

Kolorowe balony wypuszczono w powietrze

…który po chwili uniósł się w górę
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zaczęto wypełniać. Naprzód kilka wiązek
dobrze wysuszoney słomy w ręku zapalone trzymane były w otworze Machiny, aby
wierzch iey opadły, podniósł się, i bez naruszenia, kolumnę płomienia przypuścił (fragment opisu).
Eksperyment z banią odbył się na pamiątkę
wydarzeń z 1784 r., kiedy to uczeni Szkoły
Głównej Koronnej odbyli pierwsze doświadczenie polegające na puszczaniu bani wypełnionej ciepłym powietrzem. Odbyło się
wówczas w Ogrodzie Botanicznym za rektoratu ks. Hugona Kołłątaja.

Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa
Województw Polski Południowo-Wschodniej
Kraków, 4 kwietnia 2012 r.

Dworek w Mydlnikach należący do Uniwer- Z tym zdaniem zgodził się również wicemarsytetu Rolniczego był miejscem kolejnego
spotkania Komisji ds. Rolnictwa Sejmików
Województw Małopolskiego, Lubelskiego,
Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego.
W zorganizowanym posiedzeniu uczestniczyli
przedstawiciele sejmikowych komisji rolnictwa
oraz izb rolniczych z regionu południowo-wschodniego, jak również władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
Spotkanie rozpoczął JM Rektor prof. dr
hab. Janusz Żmija, który poparł ideę odrębnego makroregionalnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla Polski południowo-wschodniej. Podkreślił że jest to wynikiem
historycznego ukształtowania gospodarstw
rolnych na ziemiach dawnych zaborów Polska
jest regionalna, nie można prowadzić jednej
polityki rolnej. Warto rozmawiać na ten temat
podsumował rektor prof. Janusz Żmija.

szałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak Mam poczucie, że w Wielkim
Tygodniu dokonujemy wielkiej sprawy, która
w zasadniczy sposób może zaważyć na rozwoju
obszarów wiejskich. Obrady komisji poprowadził wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa
I Modernizacji Obszarów Wiejskich Bolesław
Łączyński i wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Jacek Soska.
Spotkanie w Mydlnikach było kontynuacją
spotkania marcowego, które odbyło się w Racławicach z przedstawicielami komisji rolnictwa Sejmików Województw Małopolskiego,
Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego z reprezentacją izb rolniczych
oraz środowisk naukowych podczas którego
pozytywnie oceniono zakończenie realizacji
działania PROW 2004 – 2006 dot. gospodarstw niskotowarowych w tych województwach. Uczestnicy spotkania w Racławicach

Prof. Janusz Żmija, rektor UR
uznali potrzebę reaktywacji zmodernizowanej wersji takiego działania i dostosowania realizacji w nowej formie PROW na lata
2014 – 2020. Powstała również inicjatywa
powołania Instytutu ds. Rozwoju i Kształtowania Wsi. Swoje zainteresowanie projektem
wyraził rektor Janusz Żmija oraz reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prorektor prof. dr hab. Edward Pałys.
Podczas spotkania ustalono, że z komisji wyłonieni zostaną przedstawiciele, którzy przedłożą wspólne pomysły dotyczące
makroregionalnego PROW i Instytutu ds.
Rozwoju i Kształtowania Wsi Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co niesie nadzieję
na dalsze prace i uzgodnienia w tym zakresie.
mgr Paulina Czuryłowska
Biuro Informacji i Promocji

Głos w dyskusji Władysława Serafina
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5 lat Chóru Męskiego AGRICOLA

Krakowa przy Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie istnieje od pięciu lat. Powstał
z inicjatywy prof. Kazimierza Wiecha,
podczas tradycyjnego Nowodworskiego
Wieczoru Kolęd organizowanego co roku
w Ogrodzie Botanicznym UJ. Całkiem
niedawno, w wyniku otwartego konkursu
chór przyjął nazwę „AGRICOLA”, która
podkreśla związek zespołu z Uczelnią. Na
ostatnim posiedzeniu Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa został oficjalnie
zatwierdzony jako chór środowiskowy,
a rektorzy wszystkich krakowskich uczelni,
swoimi podpisami zatwierdzili regulamin

dalszej działalności. Zespół, składający się
z 35 członków tworzą pracownicy różnych
krakowskich uczelni, byli członkowie uniwersyteckich zespołów artystycznych, a także inne
osoby związane ze środowiskiem akademickim Krakowa. AGRICOLA jest więc pierwszym – nie studenckim zespołem w Krakowie,
w którym nauczyciele akademiccy mogą realizować swoje muzyczne hobby.
W ciągu pięcioletniej działalności pod artystycznym kierownictwem mgr Joanny
Gutowskiej-Kuźmicz, chór odniósł szereg
liczących się sukcesów. Zdobył I nagrodę na
Międzypokoleniowym Przeglądzie Zespołów

sce podczas XI Międzynarodowych Spotkań
Chóralnych „Ad Gloriam Dei” w Pinczowie
(2010), I miejsce w klasie „Salon Hubertowski” podczas III Małopolskiego Konkursu
Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Zbramira”
w Niepołomicach (2011), „Srebrną Strunę”
Małopolskiego Konkursu Chórów w Niepołomicach (2008), III miejsce na Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy
i Pastorałki” (2008), brał także udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Rimini
– Włochy (2010). Chór odbył dwukrotnie
turnee do Holandii (2009, 2011) oraz Włoch
(2010) koncertując m.in. w Hilversum,

Koncert kolęd w kościele sióstr Norbertanek w Krakowie
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Chór Męski Środowiska Akademickiego chóru i zobowiązali się do wspierania jego Chóralnych w Chrzanowie (2009), I miej-

w Domu Nestora Padua, Parku Muzeum De
Pont w Tilburgu, śpiewał dla Polonii holenderskiej w kościele Beukelsdijk w Rotterdamie (największy polski kościół katolicki
w Holandii) oraz w Spilimbergo i Rimini.
W ostatnim okresie, chór nawiązał kontakt ze
szkockim zespołem St Monans Community
Choir, z którym zorganizował wspólny koncert w Klubie Muzyki Współczesnej „Malwa”.
Co roku, Chór uświetnia muzyką inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bierze
udział w Spotkaniu Opłatkowym Pracowników i Studentów UR.
Repertuar Chóru stanowi muzyka religijna
i świecka kompozytorów polskich i obcych,
a znaczącą jego część stanowią utwory
z Kantyczek Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ, z którego wywodzi się część
członków obecnego zespołu. Swoje utwory
zadedykowali chórowi AGRICOLA znani
kompozytorzy Jakub Kowalewski (Akademia Muzyczna w Łodzi), Paul van Gullick
(Holandia) oraz dyrygentka zespołu Joanna
Gutowska-Kuźmicz.
W Roku Jubileuszowym Chór śpiewał na
koncercie kolęd w kościele Norbertanek na
Salwatorze (styczeń), planuje dwa koncerty
galowe (w kwietniu i w grudniu), wykonanie Mszy Wacława Lachmana w kościele
św. Wojciecha (maj), turnee po Węgrzech
(wrzesień), tradycyjny Koncert dla Kobiet
(czerwiec) oraz wspólne występy z innymi
męskimi chórami m.in. w Filharmonii
Krakowskiej.
Chór stale rozszerza swój repertuar, organizuje coroczne warsztaty muzyczne (w tym
roku w Lanckoronie), powiększa skład i...
zaprasza wszystkich kochających muzykę
(a takich nie brakuje!) pracowników Uniwersytetu Rolniczego do wspólnego muzykowania.
Próby odbywają się raz w tygodniu w lokalu
przy al. 29 Listopada (stary budynek
Wydziału Ogrodniczego) w każdą środę
w godzinach od 19.00 do 21.00.
Leć pieśni w dal… – tymi słowami Hasła –
Felicjana Szopskiego, Chór AGRICOLA
kończy każdy swój koncert.
prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Skansen w Tokarni

Do największych atrakcji turystycznych
województwa świętokrzyskiego, a zarazem
jednym z najbardziej znanych obiektów
zabytkowych na tym terenie jest Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej, położony
we wsi Tokarnia (gm. Chęciny) w zakolu
rzeki Czarnej Nidy (na lewym jej brzegu).
Zajmuje on obszar ok. 60 ha (z lasami
i łąkami), z czego pod zabudowę zostało przeznaczonych ok. 40 ha.
Idea skansenologiczna narodziła się w Szwecji. Twórcą jej był szwedzki etnograf Artur
Hazelius. Z jego inicjatywy na bałtyckiej
wyspie Djurgarden w dniu 11 października
1891 r. otwarto muzeum na wolnym powietrzu stawiając tam drewniane budynki wiejskie sprowadzone z rożnych części Szwecji.
Ponieważ w miejscu tym wcześniej była
obronna twierdza, co po szwedzku znaczy
skansen, dlatego wszystkie muzea na wolnym powietrzu zaczęto nazywać skansenami.
Idea Hazeliusa szybko znalazła naśladowców
w zmieniającej się ekonomicznie i społecznie
Europie.
Początków polskiej idei „skansenowskiej”
należy szukać juz w 1873 r. Wtedy to podczas
Powszechnej Wystawy Światowej w Wiedniu pracownicy muzeum lwowskiego wyeksponowali chałupę małopolską z oryginalnym
wyposażeniem. W 1894 r. na Powszechnej
Krajowej wystawie jubileuszowej we Lwowie
zaprezentowano w całej okazałości 6 chałup
z terenu Polski południowej.
Pierwszym skansenem powstałym na ziemiach polskich jest muzeum Kaszubskie we
Wdzydzach Kiszewskich na Pomorzu Gdańskim, założone w 1906 r. przez Teodorę i Izydora Gulgowskich.
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Projekt narodzin skansenu w regionie świętokrzyskim przedstawił w październiku
1956 r. architekt Adam Klimek. Pierwotnie miał on powstać na 7-hektarowym terenie ciągnącym sie wzdłuż lasu pomiędzy
Białogonem a Słowikiem. Ostatecznie skansen powstał w Tokarni i erygowany był
dopiero w sierpniu 1976 r. Realizację wznoszenia przeniesionych budynków rozpoczęto
w 1977 r. Założenia merytoryczne skansenu
opracował prof. dr hab. Roman Reinfuss
z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Realizatorami budowy skansenu byli jego dyrektorzy: Andrzej Szura (1976-2004), Andrzej
Mikulski (2004-2005) i Janusz Karpiński (od lipca 2005 r). Z projektowanych ok.
80 obiektów do 2011 r. stało tylko ok. 30,
dopiero w lecie tegoż roku zaczęto wznosić
pozostałe budynki.
Idąc od wejścia do skansenu pierwszym obiektem stojącym za bramą, jest chałupa z Siekierna koło Bodzentyna. Wzniesiona została
w 1887 r. Początkowo była użytkowana jako
kasa biletowa, a obecnie jako karczma. Obok
kasy stoi piętrowy spichlerz z Chęcin przeniesiony z ogrodu klasztoru ss. bernardynek.
Odbywają się tu czasowe wystawy.
Pierwszym sektorem jest Sektor Małomiasteczkowy. Jego centrum stanowi rynek,
na którym od wielu juz lat stoi chałupa
z Daleszyc, organistówka z Bielin i kościół
z Rogowa.
Organistówka została wzniesiona w 1 pol.
XIX w. w Bielinach. W niej to urodził się
27 lutego 1913 r. Kazimierz Sabbat jako
syn organisty bielińskiego. W latach 19861989 był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie (zm. 19 lipca 1989 r.).

od średniowiecza). Szpital w Rogowie funkcjonował do śmierci jego jedynego kapelana, ks. Gorączki, która nastąpiła w 1802 r.
Potem stał się on kaplicą cmentarną gdyż
wokół niego w XIX w. założono cmentarz
parafialny istniejący do dnia dzisiejszego.
W Rogowie niniejszy kościół został rozebrany w 1996 r., zaś w latach 1997-2002
trwała jego rekonstrukcja w tokarskim skansenie. W dniu 31 sierpnia 2002 r. został konsekrowany przez biskupa sufragana z Kielc,
Mariana Florczyka. Od tego czasu nieregularnie odbywają się w nim nabożeństwa
(głównie podczas imprez lub gdy ktoś bierze
w nim ślub).
Wewnątrz kościoła znajduje się polichromia. Najciekawszymi jej elementami są
dwa plafony, jeden nad nawą przedstawiający walkę św. Michała Archanioła z szatanem, drugi zaś nad prezbiterium wyobraża
koronację Matki Bożej przez św. Trójcę.

Polichromia powstała prawdopodobnie
współcześnie z kościołem. Jej autor jest nieznany. Wiadomo tylko, że w 1864 r. została
odnowiona przez Rudolfa Marusieńskiego
z Wislicy.
Na przejściu z nawy do prezbiterium znajduje się łukowato wygięta tęcza na ok. 1,5 m
ku górze, która została wykonana z jednorodnego modrzewiowego pnia.
Ołtarz główny i dwa boczne są współczesne
z kościołem. W głównym ołtarzu znajduje się
obraz Matki Boskiej Skansenowskiej, wzorowany na wizerunku MB Śnieżnej z rzymskiej
Bazyliki Santa Maria Maggiore, który jeszcze w Rogowie cieszył się lokalnym kultem.
W prawym bocznym ołtarzu jest późnorenesansowy obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa
w towarzystwie św. Jana Apostola i trzech
Marii, pochodzący z 1605 r. (starszy od
kościoła rogowskiego). W lewym bocznym
jeszcze w Rogowie umieszczony był obraz
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Organistówka jest obiektem dwutraktowym o programie: izba-alkierz/alkierz-izba z przelotową sienią centralną. Obecnie
w organistówce eksponowane jest wnętrze
XlX-wiecznej apteki z Buska Zdroju, pracownia krawiecka Hersza Michela oraz sklepik małomiasteczkowy. W tym ostatnim
pokazywany jest towar z lat międzywojennych w postaci ołówków, piór, kredek, cygar,
gilz do papierosów, galanteria papierowa,
książeczki dla dzieci i bogate wzorniczo opakowania produktów spożywczych, butelki
i przedmioty użytku domowego.
Najciekawszym obiektem sektora jest kościół pw. Matki Boskiej Pocieszenia. Wzniesiony został w 1763 r. w Rogowie nad Wisłą
(gm. Opatowiec) z fundacji dziedzica wsi,
Michała Wodzickiego, podkanclerzego
koronnego i biskupa przemyskiego. Kościół
ten był świątynią szpitalna, (kościół parafialny w Rogowie istniał niezależnie od tego,

św. Jana Nepomucena. Niestety został skradziony, dlatego obecnie wstawiony jest nowy
obraz przedstawiający modlitwę Pana Jezusa
w Ogrójcu, namalowany przez jednego z uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Plastycznych
im. J. Szermentowskiego i stylem nawiązujące do malarstwa hiszpańskiego malarza
z epoki baroku El Greco.
Obok kościoła dzwonnica pochodząca
z 1848 r. wzniesiona w Kazimierzy Wielkiej. Na niej wisi dzwon wagi 420 kg, odlany
w 2008 r. w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie na Górnym Śląsku i jest kopią jednego z dzwonów kazimierskich, odlanego
w 1773 r.
W pobliżu kościoła wznosi się stodoła plebańska z Suchedniowa (1863 r.), plebania
z Goźlic w Sandomierskiem (1768 r.) oraz
dom szewca z Daleszyc (1892 r). Aktualnie wznoszonych jest przy rynku małego
miasteczka 5 chałup: dwie z Wąchocka, po
jednej z Ćmielowa, Szydłowa (1705 r.), Skorzowa (koniec XIX w). Zostanie w nich
urządzony wystrój m.in. domu fotografa,
lekarza oraz Żyda.
Wchodząc do Sektoru Wyżynnego (budowle
z terenu Wyżyny Miechowskiej i przedpola
Jury Krakowsko-Częstochowskiej) mijamy
krzyż drewniany z 1918 r., pochodzący ze
wsi Zagorzyce koło Miechowa. W tymże
sektorze znajduje się zagroda z Bukowskiej
Woli koło Miechowa (chałupa pochodzi
z 1875 r.). W zagrodzie znalazła miejsce ekspozycja rzeźb Jana Bernasiewicza żyjącego
w 1atach 1908-1984 we wsi Jaworznia (gm.
Piekoszów). Hasłem jego twórczości były
słowa Ocalić od zapomnienia. Pragnął w ten
sposób przekazać historię Polski (wodzów,
uczonych, pisarzy, żołnierzy itp.). Rzeźby te
w naturalnej scenerii stały w przydomowym
sadzie artysty, a obecnie dzieła dużych rozmiarów eksponowane są w szopie i oborze,
zaś małe wewnątrz chałupy.
W Sektorze Wyżynnym stoi ponadto chałupa
z Rokitna koło Szczekocina (1805 r.), zagroda
ze Ślężan koło Lelowa (1850 r.) oraz kuźnia
z Radoski koło Radiszyc (1900 r).
Idąc w kierunku sektora Dworsko-Folwarcznego mijamy po prawej stronie zagród ze

Złotnik (gm. Małogoszcz), po lewej zaś wiatraki: typu holender z Grzymałkowa (gm.
Mniów) oraz koźlak z Dębna kolo Nowej
Słupi (1880 r.).
Po minięciu wiatraków dochodzimy do Sektora Dworsko-Folwarcznego. Centralną
częścią tego sektora jest dwór drobnoszlachecki z Suchedniowa. Postawiony został
ok. 1812 r. Pierwszym jego właścicielem był
Ignacy Strądałło. W 1845 r. przeszedł on
na własność Wincentego Tarczyńskiego,
za którego do 1885 r. funkcjonowała tu
stacja pocztowa. Następnymi właścicielami byli Tumulcowie, którzy dzierżawili
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pomieszczenia dworu na rzecz szkoły lejnej,
kaplicy prawosławnej, szkoły powszechnej,
sądu grodzkiego i klubu inteligencji suchedniowskiej. W latach osiemdziesiątych
XX w. zaczęto go wznosić w skansenie. Do
zwiedzania został otwarty w 1985 r. Dwór
posiada układ dwutraktowy i jest budowlą
wielopomieszczeniową Na pomieszczenia
te składa się salon i sypialnia, gabinet właściciela, bawialnia, salon jadalny, kuchnia,
spiżarnia, sień, pokój nauczycielki i izba
nauczycielki i izba czeladna. Wyposażenie salonu utrzymane jest w stylu Ludwika
Filipa. Do zespołu dworskiego należy także

miejscu wspomnieć, że poza Karpatami jedynym miejscem w Polsce, gdzie można było
spotkać chałupy chłopskie kryte gontem
były… Góry Świętokrzyskie, choć niewysokie, to zawsze góry.
Gontem kryta jest m.in. chałupa z 1789 r.,
pochodząca z Bielin. Należała do rodziny
Domagałów. W 1958 r. z inicjatywy kustosza kieleckiego Muzeum Świętokrzyskiego
(ob. Muzeum Narodowe), mgr Aleksandry
Dobrowolskiej stała się punktem „in situ”
tej placówki, gdy powstał park etnograficzny
w Tokarni, wtedy została doń przeniesiona.
W sektorze Świętokrzyskim stoi chałupa
ze Słupi Starej, we wnętrzach, której została
urządzona klasa szkolna z okresu II Rzeczypospolitej.
W jesieni 2011 r. pomiędzy chałupą ze Słupi
Starej a ta z Bronkowic ustawiono kapliczkę
domkową z Dębna pod Świętym Krzyżem
(pochodząca z ok. 1920 r.). W przyszłości
wokół niej postanowione zostaną nagrobki,
imitujące w ten sposób cmentarz wiejski.
Obecnie w Sektorze Świętokrzyskim wznoszone są zagrody z Umra (gm. Zagnańsk)
i Woli Szczygiełkowej (gm. Bodzentyn).
Na wschód od Sektora świętokrzyskiego
znajduje się Sektor Lessowy. Są tam obiekty
z rolniczych terenów naszego regionu,
a więc z Ponidzia, Sandomierskiego i Opatowskiego. Od wielu lat stoi tam chałupa
z Chrobrza nad Nidą (1868 r.) o konstrukcji sumikowo-łątkowej i półtoratraktowym
układzie wnętrza: sień z izbą kuchenną;
izba z komorą; chałupa ze Świątnik w Sandomierskiem (1758 r.) o jednotraktowym
programie: komora – sień – izba – stajnia oraz kieratowa studnia dworska z Gór
Pińczowskich.
W 2008 r. powyżej tych zabudowań zmontowano wiatrak typu „holender” pochodzący z Pacanowa. Obecnie wznoszone są
dwie chałupy – z Kobylnik koło Wiślicy
oraz Gęsic koło Łagowa.
Nie ma jeszcze ani jednego budynku w sektorze Nadwiślańskim, w którym planowane
jest ustawienie budynków pochodzących
z obszarów leżących w dolinie Wisły i jej
pobliżu. Przewidziane jest ustawienie

w nim zagród z Niedziałek, Zborówka,
Ostrowców i Rudnik w konstrukcji sumikowo-łątkowej być może stanie w nim także
drugi kościół, ale jeszcze dokładnie nie wiadomo skąd. We wschodniej części skansenu
stoi także zrekonstruowane XV-wieczne stanowisko do wytopu ołowiu. Każdego roku,
w I niedzielę czerwca odbywają się Wytopki
Ołowiu. Odbywają się wtedy pokazy
wytopu ołowiu metodą polską, której przebieg odtworzono pod nadzorem naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie na podstawie opisu wydanego
w 1556 r. w Norymberdze dzieła Georgiusa
Agricoli De Rei Metallica. Pokazy wytopu
ołowiu będące niejako odpowiednikiem
Dymarek w Nowej Słupi polegających na
wytopie rud żelaza nie są jedyną doroczną
imprezą w skansenie. We wrześniu odbywa
się Święto Chleba, na które zjeżdżają się
przedstawiciele cechów spożywczych województwa świętokrzyskiego. W tym samym
miesiącu cykliczną imprezą jest Młodość,
talent i tradycja, na której prezentowane są
prace uczniów kieleckiego Zespołu Szkół
Plastycznych im. Jozefa Szermentowskiego,
a niekiedy w kościółku z Rogowa odbywają się koncerty uczniów kieleckiej szkoły
muzycznej.
Cykl dorocznych imprez kończy Hubertus Świętokrzyski odbywający się w drugą
niedzielę października. Uczestniczą w nim
poczty sztandarowe kół łowieckich całej
Ziemi Świętokrzyskiej.
LITERATURA:
Czajkowski J., Muzea na wolnym powietrzu
w Europie, Rzeszów-Sanok 1984.
Dzikowski T., Park Etnograficzny w Tokarni,
Kielce 1999.
Muzea skansenowskie w Polsce, Poznań 1979.
Wojtyś P., Z sercem w plecaku czyli
wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi
Świętokrzyskiej. Cz. 1, Kielce i okolice,
Kielce 2005.
Zabytki Architektury i budownictwa w Polsce.
T. 15. Województwo kieleckie. Warszawa 1995.
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spichlerz ze Złotej Pińczowskiej, wzniesiony w 1719 r. przez Eliasza Wodzickiego
z drewna modrzewiowego. W spichlerzu
na piętrze znajdują się wystawy czasowe,
zaś pomieszczenia na dole spełniają funkcje
konferencyjne.
Innym obiektem Sektora Dworsko-Folwarcznego jest ośmiorak z Rudy Pilczyckiej
koło Łopuszna. Wzniesiony został w 1914 r.
z fundacji Władysława Zamoyskiego, ostatniego właściciela dobór Pilczyca. Ośmiorak
jak wskazuje na to sama nazwa zamieszkała
była przez 8 rodzin służby folwarcznej. Na
nowym miejscu spełnia funkcje hotelowe.
W ostatnich latach w sektorze tym wzniesiono altanę maneżową, a obecnie w stadium realizacji są stodoła oraz spichlerze ze
Staszowa i z Rogowa.
Z Sektora Dworsko-Folwarcznego idzie się
do Sektora świętokrzyskiego w kierunku
północno-wschodnim. Po drodze mija się
wiatrak rolkowy (paltrak) z Grzmucina koło
Radomia. Zbudowany został w 1921 r. przez
niejakiego Paluszkiewicza na zamówienie
młynarza Józefa Jaszewskiego. Wiatrak ten
został wytypowany dla skansenu w Tokarni
jeszcze przed utworzeniem w dniu 1 czerwca
1975 r. 49 województw (m.in. radomskiego),
kiedy tamte tereny leżały w województwie kieleckim. Gdy utworzono województwo radomskie również i Radom zapragnął
mieć własny skansen w postaci Muzeum
Wsi Radomskiej, a pierwszy jego dyrektor
dr Stefan Rosiński wypominał swoim kolegom po fachu z Kielc, że mu zabrali wiatrak.
Tak więc antagonizm kielecko-radomski
widoczny jest także w skansenie. Radomski
skansen wiele jednak na tym nie strącił, gdyż
stoją tam 4 wiatraki.
Wchodzimy do Sektora świętokrzyskiego.
Są w nim chałupa z Sukowa koło Kielc
(1774 r.), zagroda okólna z Radkowic
w powiecie starachowickim (chałupa pochodzi z 1862 r.), zagroda z Bielin (chałupa
z 1789 r.) oraz chałupa z Bronkowic (XVIII
w.). Wszystkie one są budynkami jednotraktowymi o programie sień – izba – komora.
Posiadają czterospadowe dachy kryte
zarówno gontem jak i słomą. Warto w tym

Interdyscyplinarny obóz naukowy
„Karpaty Rumuńskie 2011,
transekt: przyroda, kultura,
stan użytkowania ziemi”
Przez kilka lipcowych dni w Górach Rodniańskich, często określanych jako serce Karpat,
studenci Uniwersytetu Rolniczego oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego mieli okazję
doświadczyć wszystkiego tego, co w górach
najpiękniejsze – jedynego w swoim rodzaju
połączenia pięknej przyrody oraz starodawnej,
tutaj jeszcze żywej, kultury pasterskiej; atmosfery przebywania w oddalonym od cywilizacji
górskim schronisku; satysfakcji z wędrówki
górskim szlakiem pomimo zmęczenia, bolących nóg i mokrych ubrań. A nawet bardzo
mokrych – każdego dnia, rzęsisty deszcz
padał tak, jak chyba tylko w rumuńskich
Karpatach padać potrafi, skutecznie utrudniając orientację w tych dzikich górach. Nie
osłabił on jednak zapału studentów do prowadzenia badań terenowych i wdrapywania się
na pobliskie szczyty. Badania okazały się być
owocne, praktycznie każdy okoliczny wierzchołek został zdobyty.
Obóz realizowany był w dniach 1-10 lipca
2011 r., a miejscem pierwszej kwatery głównej (przez większą część pobytu) było małe,
przytulne schronisko „Cabana Alpina” na
przełęczy Prislop. Przełęcz ta oddziela Góry
Rodniańskie od Gór Maramureskich, na
północy Rumunii na pograniczu leżącego
w Transylwanii regionu Maramuresz oraz
należącej do Mołdawii – Bukowiny, a więc
w samym środku Karpat. Ta część Rumunii w wielu przewodnikach nazywana jest
„żywym skansenem” dzięki bardzo bogatej
i do dzisiaj żywej kulturze ludowej. Można
tutaj zobaczyć, nawet na ulicach większych
miasteczek, dawne stroje ludowe, a w górach
spotkać wołoskich pasterzy, pracujących niemal tak, jak za czasów wędrówek Wołochów

Szczyt zdobyty…, fot. Andrzej Majerski
łukiem Karpat. Dzięki takim spotkaniom,
stałym zaopatrzeniem naszych wycieczek
były miejscowe sery Caş i Urdă, kupowane
w pobliskiej bacówce przy miłej rozmowie
z miejscowymi pasterzami (prowadzonej
w specyficznym języku, będącym połączeniem polskiego i rumuńskiego z włoskim,
rosyjskim, angielskim, francuskim, migowym, alfabetem morse’a oraz pantomimą).
Dłuższe wędrówki kończyły się zakwasami.
Nasz wyjazd był możliwy dzięki wsparciu
finansowemu władz Uniwersytetu Rolni-
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czego: JM Rektora – prof. dr. hab. Janusza
Żmiji, Prorektora – prof. dr. hab. Włodzimierza Sady; Dziekanów: Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt – prof. dr hab.
lek. wet. Jerzego Niedziółki, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego – prof. dr. hab. inż.
Teofila Łabzy, Wydziału Leśnego – prof.
dr. hab. inż. Stanisława Orła. Opiekunowie
naukowi obozu: kierownik – dr inż. Piotr
Kacorzyk oraz dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, otrzymali zgodę na wyjazd w charakterze służbowym i wsparcie finansowe

żenia z obserwacji miejscowej ludności – ich
pracy i zwyczajów.
Tematem Sekcji Ekologii Lasu KNL była
Problematyka lasu krańcowego oraz górnej granicy lasu i drzew na przykładzie Valea Bistritei
w Górach Rodniańskich (Rumunia) – zasięg
wysokościowy i stan aktualny. Grupa studencka w składzie: Monika Kawulak (III OZL),
Daniel Mucha (III GL), Przemysław Nosal
(III GL), Weronika Zając (II GL), Małgorzata Zbroszczyk (III GL) oraz Antoni

każdy z trzech wymienionych parametrów.
Układy ekologiczne panujące w górnoreglowych lasach Valea Bistritei są półnaturalne (przenikanie roślin wysokogórskich do
zespołów leśnych, struktura zbliżona do
przerębowej), jednak wypracowana forma
współpracy pomiędzy Parkiem Narodowym
i pasterzami zdaję się spełniać zasady zrównoważonej gospodarki z troską o przyrodę
i zachowaniem tradycyjnych form użytkowani ziemi.

Wypas owiec, fot. Andrzej Majerski
Zięba (III GL – przewodniczący sekcji),
realizowała pod opieką naukową dr hab.
inż. Marcina Pietrzykowskiego badania
w wyznaczonych pasach: boru luźnego, biogrupie limbowej przy górnej granicy lasu
i szpalerach świerkowych powyżej górnej
granicy lasu. Powierzchnie badawcze były
wyznaczone w transekcie pionowym, reprezentowały wszystkie wysokogórskie zespoły
leśne oraz typy siedliskowe lasu (gleby kwaśne
na skałach magmowych i bogate zasadowe na
wapieniu) w badanej dolinie. Badania lasu
krańcowego skupiały się na trzech składowych, tj. struktury drzewostanu i jego podstawowych parametrów dendrometrycznych,
szaty roślinnej (fitosocjologiczna met. Braun-Blanqueta) oraz górnej granicy lasu i drzew
(kartowanie w terenie za pomocą GPS oraz
na podstawie zdjęć satelitarnych). Wyniki
badań wykazały istotny wpływ pasterstwa na

studenci

ze środków Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Krystyny Koziec. Chcemy jeszcze raz pięknie
podziękować wszystkim wymienionym osobom za wsparcie finansowe naszego obozu
naukowego.
Miejsce wybrane było nieprzypadkowo. Już
sama nazwa obozu: Karpaty Rumuńskie,
transekt: przyroda, kultura, stan użytkowania ziemi wskazywała na spotkanie i poznanie miejscowej przyrody, stanu użytkowania
ziem górskich oraz aspekt kulturowy. Oprócz
Sekcji Łąkarstwa KNR prowadzonej przez dr
Piotra Kacorzyka, sekcji Ekologii Lasu KNL
prowadzonej przez dr Marcina Pietrzykowskiego oraz Hodowli i Biologii Zwierząt
KNR, w badaniach uczestniczyła również
powstała specjalnie na potrzeby naszego
wyjazdu sekcja humanistyczna.
Cele badawcze poszczególnych sekcji, metodyka oraz plan badań były wyraźnie określone i konsultowane jeszcze przed wyjazdem
w fazie przygotowawczej i organizacyjnej,
która rozpoczęła się w styczniu 2011 r. Pełny
opis badań i efektów zawiera szczegółowe
sprawozdanie z obozu złożone na ręce władz
UR, a część wyników będzie prezentowana na
dorocznej sesji kół naukowych w roku 2012.
Studenci Sekcji Łąkarstwa zajmowali się
oceną wpływu wypasu na florę wybranych
użytków zielonych Alp Rodniańskich oraz
próbą określenia społecznego i kulturowego znaczenia wypasu zwierząt w Karpatach rumuńskich i porównaniem do Karpat
polskich. Badania przeprowadzali w pięcioosobowym składzie: Paulina Czyszczoń
(II OŚ), Katarzyna Jelonek (II OŚ), Grzegorz Młodzianowski (V R), Agata Piórko
(V R), Katarzyna Wolak (SD UR). Zakładając powierzchnie badawcze na użytkach
zielonych na różnych wysokościach mogliśmy dostrzec, jak na florę wpływa wypas
zwierząt gospodarskich, przy okazji podziwiając piękno tamtejszej przyrody. W uzyskaniu reszty wyników bardzo pomógł wywiad,
który udzielił nam właściciel jednej z pobliskich bacówek oraz rozmowy prowadzone
z właścicielką schroniska, w którym stacjonowaliśmy i, co najważniejsze, własne spostrze-

Przeprawa przez górski potok,
fot. dr hab. Marcin Pietrzykowski
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Studenci Sekcji Hodowli Zwierząt –
Michał Kmiecik (II HE), Magdalena Knapik (II HK), Krystyna Litwin (II PW),
Andrzej Majerski (II HE), Katarzyna
Mencfel (II HK), Joanna Piwowarska
(II HE) – podjęli się trudnego zadania identyfikacji ras zwierząt gospodarskich użytkowanych w regionie oraz scharakteryzowania
wypasu stad bydła, owiec i koni. Niezwykle liczne stada owiec, bydło o użytkowości
mięsno-mlecznej i, co najciekawsze, stada
niemal wolno żyjących koni, zdawały się idealnie komponować z górskim krajobrazem
nie prowadząc do jego degradacji. Badania
prowadzone w przepięknej okolicy przyniosły ciekawe spostrzeżenia i niezapomniane
przeżycia. Wędrówki tropami stad, od czasu
do czasu przerywane spotkaniami z ogromnymi pasterskimi psami, niełatwe pomiary
płochliwego bydła, czy fotografowanie ciekawskich i ufnych koni, to tylko nieliczne
zadania sekcji. Wiele informacji uzyskaliśmy dzięki nieocenionej pomocy miejscowej ludności, która okazała się niezwykle
serdeczna i rozmowna (w granicach naszych
skromnych możliwości migowo-poliglotycznych). Niemałym zaskoczeniem była doskonała forma i kondycja zwierząt wypasanych
w tych niezwykle wymagających warunkach,
co przeczy utartym formom „nowoczesnej” hodowli, głównie koni, w polskich realiach i dowodzi, że zwierzęta mogą doskonale
radzić sobie w naturalnym środowisku.
Zadaniem grupy „humanistycznej” studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego było, między innymi, zbieranie informacji o kulturze,
języku i historii Rumunii (w czym nieocenioną pomocą dydaktyczną i naukową stanowiły długie rozmowy – często nocną porą,
z właścicielką schroniska – panią Marileną) oraz organizacja wycieczek historycznych, śladami Polaków odwiedzających Góry
Rodniańskie w XIX wieku – takich jak Stanisław Staszic, Wincenty Pol czy Hugon
Zapałowicz. Góry te w Polsce międzywojennej nazywane były Alpami i stanowiły granicę Rzeczpospolitej. Sekcja szukała również
odpowiedzi na poważne pytanie – Kim był
hrabia Dracula?, a znalezione odpowiedzi

zostały zreferowane podczas mrożącej krew
w żyłach prelekcji, po wysłuchaniu której, nikt
nie miał ochoty na samotne oglądanie gwiazd
i nocne spacery wokół schroniska. Okazało
się jednak, że w znanej powszechnie opowieści wiele jest literackiej fikcji i XIX wiecznej fantazji Brama Stockera a historyczny
pierwowzór – Vlad Palownik, mimo swego

Karpaty Rumuńskie, fot. Joanna Piwowarska

Wyprawa przez góry, fot. Hubert Jarzębowski
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okrucieństwa, do dziś dla wielu mieszkańców
Rumunii jest bohaterem narodowym.
W dzień prowadziliśmy badania. Nocami
role się odmieniały. To właśnie ludność miejscowa, pasterze, turyści z innych krajów
i każdy, kto akurat przebywał w okolicy, miał
niepowtarzalną szansę poznać małą część
polskiej kultury – w postaci piosenek party-

Studenci i opiekunowie
obozu naukowego w Rumunii

Ania i jej góry

Anna Figura studentka III roku Leśnictwa
zdobyła 3 medale w mistrzostwach Europy
w narciarstwie wysokogórskim w rejonie Puy
Saint Vincent w Pelvoux (Francja).
Tajemnicze i groźne, ośnieżone Tatry, niedościgniony horyzont Alp, palące słońce, ostry
mróz, sam na sam z przyrodą – to sposób na
życie, jakie wybrała Ania Figura, studentka
naszej Uczelni. To czołowa reprezentantka
Polski, zawodniczka narciarstwa wysokogórskiego, inaczej ski-alpinizmu. Ten zimowy
sport polega na podejściu na nartach zaopatrzonych w „foki” (materiał przyklejany od
spodu narty, zapobiega jej cofaniu się przy

podchodzeniu), wspinaczce zimowej i zjeździe w trudnym technicznie, eksponowanym
terenie, w dziewiczym śniegu, w żlebach i na
stromych, niebezpiecznych stokach. Wysokie
góry, piękne widoki i adrenalina sprawiają, że
nie chce się wracać do tłumów i hałasu.
Ania mieszka na Łysej Polanie, zamiłowanie narciarstwem i przyrodą odziedziczyła po
dziadku (7-krotny mistrz Polski w narciarstwie
klasycznym) i ojcu-leśniczym w Tatrzańskim
Parku Narodowym. Rodzice od najmłodszych
lat zabierali córki (Anię, Paulinę i Katarzynę)
na piesze wędrówki po górach, a później
również na nartach ski-tourowych.
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zanckich, wojennych, patriotycznych i miłosnych. Głównym jej piewcą i przewodnikiem
chóru był student, Przemek Nosal. W każdym razie każdy śpiewał jak potrafił, a w niektórych naszych studentach posiadających
korzenie góralskie odżyło poczucie przynależności do kultury wołoskiej – wspólnej dla
całego łuku Karpat.
Ukoronowaniem całego obozu była wyprawa,
której celem było zdobycie w starym, dobrym
stylu (bez wsparcia z bazy i ze śpiewem) najwyższej góry pasma, oraz całych Karpat
Wschodnich, liczącego 2303 metry – Pietrosula. Podczas dwudniowej wycieczki z ciężkimi
plecakami mieliśmy masę przygód – nocleg w namiotach na wysokości około 2100 m
n.p.m., przy silnym wietrze, siąpiącym deszczu
i niskiej temperaturze; zgubienie się we mgle
(oznakowanie szlaków w Rumunii jest „nieco”
słabsze niż, dajmy na to, na Babiej Górze); bliskie spotkania z pasterzami i, przede wszystkim, ich sporymi psami; przeprawy przez
górski potok przy użyciu lin. Do „ataku szczytowego” jednak nie doszło, gdyż z powodu
skrajnie trudnych warunków, odwołano go
zgodnie w wyniku jednoznacznej decyzji opiekunów obozu. Mimo, iż wierzchołka nie osiągnęliśmy – ponad 40 kilometrowa wędrówka,
wspólny nocleg i tym razem już naprawdę bliski kontakt z Alpami Rodniańskimi podobał
się i z pewnością zapadł w pamięć do końca
życia, każdemu uczestnikowi obozu.
Potem ruszyliśmy w kierunku granicy z Ukrainą. Wracając udało nam się odwiedzić tak
ciekawe i oryginalne miejsca jak np. „wesoły
cmentarz” w miejscowości Săpânţa. Następnie przeżyliśmy całonocną podróż ukraińskim
pociągiem do Lwowa, a nie trzeba nikogo
przekonywać, że przejażdżka ukraińskimi
liniami kolejowymi i przeprawa przez granice, szczególnie polsko-ukraińską, dostarcza
wrażeń niezapomnianych… Wszystko wynagrodził pobyt i zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem, niejedna łza w oku pojawiła się także
na Cmentarzu Orląt Lwowskich. W każde
z tych wyjątkowych miejsc – warto wracać.

Zawody Pierra Menta w 2012 r., w tle Mont Blanc, fot.M. Bukowski
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Tatry Zachodnie, Dolina Chochołowska
Początek jej startów wiąże się z Pucharem Parków Narodowych w Tatrach, Gorcach, Górach
Stołowych, później będąc już członkiem kadry
narodowej wyjazdy w Alpy i Pireneje.
Najpiękniejsze w zawodniczym ski-alpinizmie
jest to, że trasy zawodów są bardzo urozmaicone i prowadzą nieraz na wysokość nawet
3000 m n.p.m. Przeciętna odległość, jaką
pokonuje się w trakcie wyścigu to 12-15 km,
ale ważniejsze dla zawodnika jest przewyższenie, które dla kobiet waha się w granicach
1300-1800 m zazwyczaj na pokonanie trasy
potrzeba 1,5-3 godz.
Do najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych zawodów na świecie należy Pierra
Menta we Francji. Zawody trwają 4 dni,
dystans do przejścia to 100 km i 10 000 m
różnicy wysokości. Odcinki eksponowanych,
skalistych grani czy stromych żlebów często
pokonuje się w rakach, nieraz przy pomocy
lin. Często bardziej wyczerpujące od podejść
są długie, wymagające techniki i wytrzymało-

ści zjazdy. Na zawodach w Alpach zdarza się
nieraz, że podczas jednego zjazdu pokonuje
się 1800 m różnicy wysokości.
Narciarstwo wysokogórskie to wytrzymałościowa dyscyplina, liczy się siła i pojemność
płuc, trzeba sporo trenować, żeby zachować
wydolność organizmu przy tak rozrzedzonym powietrzu. Należy mieć doświadczenie
w wędrówkach górskich, zwłaszcza zimowych i dobrą orientację w terenie. Niezbędny
jest także zdrowy rozsądek i umiejętność
obiektywnego oceniania ryzyka. Obowiązkowy ekwipunek ski-alpinisty zawierać musi
detektor lawinowy, sondę, łopatę, folię NRC,
kask i raki.
Pomimo, że zawodowo ski-alpinizm Ania
uprawia od 2008 r., na swym koncie posiada
już wielkie sukcesy. W tym sezonie startowym
w lutym 2012 r. zdobyła 3 medale w Mistrzostwach Europy w narciarstwie wysokogórskim, które odbyły się w rejonie Puy Saint
Vincent w Pelvoux we Francji. W kategorii

48

espoir (do 22 lat) zwyciężyła w biegu indywidualnym, była druga w sprincie, a w rywalizacji seniorek w sprincie zajęła trzecie miejsce.
Jest pierwsza Polką, która w Mistrzostwach
Europy stanęła na podium wśród seniorek i pierwszą, która zdobyła złoty medal.
W biegu indywidualnym długość trasy wynosiła ok. 14 km, a przewyższenie 1300 m,
w sprincie 70 m. W Mistrzostwach Europy
wzięli udział reprezentanci 16 krajów. Do
znaczących sukcesów Anny Figury zaliczyć
należy II miejsce w najtrudniejszych zawodach Pierra Menta we Francji w parze z Julią
Wajdą w 2009 i 2010 r.
W poprzednich latach Ania zdobyła m.in.
II miejsce w Mistrzostwach Europy 2009
kategoria Junior /Alpago, Włochy/, III miejsce w Mistrzostwach Świata /sprint, kat.
espoir, Claut, Włochy/, IV miejsce w pierwszej edycji Pucharu Świata 2011 /kategoria
espoir, Gavarnie, Francja/, dwukrotnie I miejsce na Mistrzostwach Polski 2010 i 2011
i wiele innych cennych nagród. Od 2 lat jest
stypendystką Stowarzyszenia Miłośników
Narciarstwa Wysokogórskiego. Posiada stopień pomocnika instruktora narciarskiego
PZN i przewodnika tatrzańskiego.
Codzienny intensywny trening jest nieodzowną częścią studenckiego życia Ani.
Będąc w Krakowie często wstaje o 5.30, biega
w Lasku Wolskim i nad Wisłą, jeździ na nartorolkach, pływa, a w przerwie między zajęciami spotkać ją można w siłowni na Wydziale
Leśnym. Jest czynną zawodniczką sekcji narciarskiej Klubu Uczelnianego AZS UR
i reprezentuje naszą Uczelnię w zawodach.
Gdy jest w domu jej trening to przede wszystkim ski-alpinizm i „biegówki” zimą, a latem
uprawia marszobiegi, wspinaczkę, jeździ na
rowerze.
Ania to niezwykle skromna, przemiła, zawsze
uśmiechnięta, pełna radości i zadowolenia
dziewczyna, zdolna i pilna studentka, jej średnia ocen 4,2 udowadnia, że można połączyć
uprawianie sportu na światowym poziomie
z nauką. Jest dumą naszej Uczelni.
mgr Małgorzata Michalska
Trener sekcji narciarskiej KU AZS UR

Wielkie ściganie na Długiej Polanie
Nowy Targ, 4 marca 2012 r.

przygotowany stok ściągnęły do Nowego
Targu na Długą Polanę pracowników
i studentów Uniwersytetu Rolniczego na
Mistrzostwa Uczelni w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Dawno nie było tylu
chętnych do sprawdzenia swych umiejętności
jazdy na bramkach. Już przed startem wyczuwało się sportowe napięcie i atmosferę wielkiej
rywalizacji. Można było również zauważyć
różne metody przygotowania się do startu.
Jedni w skupieniu oglądali trasę i starali się
zapamiętać czyhające na zawodników pułapki
w postaci mocno podkręconych bramek. Inni,
korzystając z chwili wolnego czasu, mocno

jednej bądź na dwóch deskach. Jeszcze inna
grupa spokojnie przyglądała się przedstartowej krzątaninie, a przy okazji wystawiała się
na prawie wiosenne słońce. Wśród narciarzy
i snowboardzistów można było zauważyć
wielkich sympatyków narciarstwa i sportu
akademickiego np. Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. Włodzimierza Sady,
Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. dr hab. Jerzego Niedziółkę. Mimo,
że nie uczestniczyli bezpośrednio w rywalizacji cały czas z uwagą śledzili poczynania
najlepszych zawodników. Natomiast do startu
na narciarskim stoku stanął m.in. Prodziekan

Zwycięskie Wydziały WRE, WL, WIŚIG z Prorektorem prof. Włodzimierzem Sady
i Dziekanem WHiBZ prof. Jerzym Niedziółką

dr hab. Michał Kopeć.
Tegoroczne Mistrzostwa miały swą dodatkową wartość i charakter. Po raz pierwszy oprócz klasyfikacji indywidualnej,
walczono również o puchar w klasyfikacji
najlepszego narciarskiego wydziału. Dwóch
najlepszych zawodników (pracowników
i studentów) w poszczególnych konkurencjach zbierało punkty dla swego wydziału.
Stąd wielka mobilizacja i chęć wystawienia
swych zawodników we wszystkich konkurencjach. Po zaciętej walce w narciarstwie
i snowboardzie zwycięzcą został Wydział
Rolniczo-Ekonomiczny i to jemu przypadł
okazały puchar przechodni fundowany
przez Studium Wychowania Fizycznego.
Ale zanim do tego doszło na trasę ruszyli
najmłodsi zawodnicy, czyli dzieci pracowników Uniwersytetu Rolniczego. Aż miło było
patrzeć na emocje towarzyszące tym zmaganiom, a i umiejętności techniczne tych
młodziutkich zawodników niejednokrotnie były na bardzo wysokim poziomie! Później na starcie stanęli snowboardziści, a na
końcu narciarze. Nie obeszło się bez dramatycznych sytuacji – ominięcia bramki lub
wypadnięcia z trasy.
Najlepsi zawodnicy otrzymywali medale,
dyplomy i atrakcyjne nagrody. Wszystko to
dzięki hojności Dziekanów poszczególnych
Wydziałów, którzy wspomogli organizację
zawodów oraz Adventure Sports, przedstawiciela firmy Rossignioll, która zasponsorowała bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Trzeba również wspomnieć o tych osobach,
które miały wielki wpływ na organizację
i przeprowadzenie zawodów. Szczególne
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Piękne słońce, delikatny mróz i wspaniale rozgrzewali się raz po raz zjeżdżając albo na Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof.

podziękowania należą się mgr Małgorzacie
Michalskiej, która była głównym pomysłodawcą i inicjatorką całej imprezy oraz przedstawicielom Klubu Uczelnianego AZS.
Gratulujemy wszystkim udziału w Mistrzostwach, osiągniętych wyników i woli walki.
Życzymy kolejnych sukcesów na następnych
zawodach, na które zapraszamy już teraz.
Podajemy klasyfikację w poszczególnych konkurencjach (pełny zestaw wyników znajduje
się na stronie Studium WF).
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Narty

Kobiety (pracownicy UR)
1. Kulig Magdalena Wydział Ogrodniczy
2. Szostak Marta Wydział Leśny
3. Michalska Małgorzata Studium WF
Mężczyźni (pracownicy UR)
1. Socha Jarosław Wydział Leśny
2. Tischner Marek
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
3. Wężyk Piotr Wydział Leśny
Kobiety (studentki UR)
1. Bursztyńska Ewa
Wydział Technologii Żywności
2. Stoch Anna
Wydział Technologii Żywności

W trakcie zawodów
3. Mrzygłód Agnieszka Biotechnologia
– Studia Międzywydziałowe
Mężczyźni (studenci UR)
1. Wajda Marcin
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
2. Półtorak Grzegorz Biotechnologia
– Studia Międzywydziałowe
3. Klich Szczepan
Wydział Technologii Żywności

KLASYFIKACJA MIĘDZYWYDZIAŁOWA
Miejsce

Jednostka

Suma

Kobiety

Mężczyźni

1

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

495

215

280

2

Wydział Leśny

390

125

265

3

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

355

20

335

4

Wydział Technologii Żywności

240

180

60

4

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

240

160

80

6

Biotechnologia-SM

180

95

85

7

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

145

0

145

8

Wydział Ogrodniczy

115

110

5

9

Administracja

60

0

60

9

Architektura Krajobrazu-SM

0

0

0
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Dzieci
1. Kulig Zofia
2. Kulig Maria
3. Tischner Dominik
Snowboard

Mężczyźni (pracownicy UR)
1. Socha Jarosław Wydział Leśny
2. Lipczyński Jerzy Studium WF
Kobiety (studentki UR)
1. Żelasko Angelika Wydział Inżynierii
Produkcji i Energetyki
2. Konar Justyna
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
3. Bednarska Natalia Wydział Inżynierii
Produkcji i Energetyki
Mężczyźni (studenci UR)
1. Sobański Wojciech Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji
2. Sosnowski Marek Wydział Inżynierii
Środowiska i Geodezji
3. Wójcik Damian
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dzieci
1. Babula Ola
2. Kopeć Marcin
Tekst: mgr Paweł Lisek
Zdjęcia: Marcin Lipczyński

Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 13 marca 2012 r.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego W uroczystości wzięły udział władze uczelni Kolejną osobą, która zabrała głos był prof.
oraz przedstawiciele studentów, ponadto gościliśmy również 350 osób z 15 szkół średnich
z kilku województw.
Po serdecznym przywitaniu przybyłych
gości przez Przewodniczącego Uczelnianej
Rady Samorządu Studentów Pawła Chałupnika poproszono o uroczyste otwarcie Dnia
Otwartego prof. dr hab. Włodzimierza
Sady Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich, który po słowie wstępnym przedstawił wszystkie informacje dotyczące
przyszłych studentów, szczegółowo omawiając zasady rekrutacji na poszczególne
Wydziały. Poruszona została również kwestia
pomocy materialnej dla studentów, organizacji studenckich, a także zaprezentowano inne
możliwości rozwoju jakie nasza Uczelnia oferuje przyszłym kandydatom.

dr hab. Kazimierz Wiech opiekun Uniwersytetu dla Młodzieży, a następnie przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów Paweł Chałupnik, który przedstawił działalność studentów UR. Zwrócił
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 rozwój talentów i umiejętności.
Po szerokim omówieniu i zapoznaniu zgromadzonych gości z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Rolniczego, rozpoczęto drugą
część spotkania, mającą na celu przedstawienie krótkich prelekcji.
Głos zabrała dr inż. Elżbieta Jędrszczyk
przedstawiając krótki wykład na temat zdro-
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odbył się tradycyjnie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego. Imprezę
połączono z Uniwersytetem dla Młodzieży.
Organizatorami była Uczelniana Rada
Samorządu Studentów i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tegoroczna inicjatywa organizatorów opierała się na promocji
Uczelni połączonej z przedstawieniem krótkich prelekcji. Nie zabrakło corocznej degustacji małopolskich produktów regionalnych.
Wyjątkowy charakter wydarzenia podkreślali
studenci w strojach krakowskich częstujący
produktami regionalnymi takimi jak chleb ze
smalcem, kiełbasą lisiecką, oscypkami i ogórkami kiszonymi.

Prof. Włodzimierz Sady wita gości
i przedstawia ofertę Uczelni

Przedstawiciele władz poszczególnych Wydziałów w trakcie uroczystości
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Wydziałowe Rady Samorządu Studentów oraz
pracowników naukowych.
W celu mobilizacji organizatorów do utworzenia jeszcze bardziej atrakcyjniejszych stoisk w stosunku do poprzednich lat został
ogłoszony konkurs, którego sponsorem był
Pan Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz Sady.
Pomysł okazał się bardzo skuteczny, bowiem
zaangażowanie w organizację stoisk wydziałowych i innych organizacji studenckich
przerosło nasze oczekiwania. Każdy włożył
wiele pracy w przygotowanie stoiska. Pomysłowość i kreatywność studentów przyciągały
wzrok młodzieży. Damska część przybyłych gości chętnie udawała się do stoiska
Wydziału Ogrodniczego gdzie rozdawano
tulipany i dorodne jabłka. Natomiast męska
część przybyłych gości chętniej oglądała sto-

Paweł Chałupnik Przewodniczący URSS

Pomysłowe prezentacje studentów
wotnych właściwości warzyw, a następnie
dr hab. inż. Zbigniew Bonczar, prof. UR
omówił dokładnie problem zwierząt zamieszkujących obszary wiejskie.
Po zrealizowaniu planu przygotowanego przez
URSS oraz CKU goście zostali zaproszeni
do zwiedzania stoisk przygotowanych przez

iska wydziałów Hodowli i Biologii Zwierząt,
który jak zwykle prócz pytań z nagrodami
przygotował akwarium z rybami, a także
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
który zachęcał prezentacją biopaliw i kamerą
termowizyjną. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny wraz z kołem naukowym zaprezen-
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tował wystawę plonów najpopularniejszych
roślin uprawnych oraz pokazy chemiczne.
Wydział Leśny odtwarzał filmy prezentujące wycinkę drzew i przedstawiał sprzęt
leśniczy, który zachwycał zwłaszcza uczniów przybyłych z technikum leśnego. Stanowisko Architektury Krajobrazu było
pełne szkiców, projektów i makiet ogrodów
w różnych stylach historycznych. Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji prezentowała sprzęt i pomiary geodezyjne. Wydział
Technologii Żywności częstował m.in. pysznymi ciasteczkami i udzielał cennych rad
w zakresie zdrowego odżywiania. Studenci
kierunku Biotechnologia wprowadzili młodzież w świat nieodłącznych towarzyszy
ludzi, czyli mikroorganizmów z grupy bakterii, promieniowców i pleśni. Dodatkowo
na stoisku były pokazywane roślinne eksponaty kultur in vitro, a także kolbki z roztworami estrów. Na dniu otwartym UR nie
zabrakło koła naukowego „Promil”, Studium
Wychowania Fizycznego wraz z AZS-em
oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. W tym roku zaprezentował się również
Chór Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Organizacja Dnia Otwartego na naszej Uczelni
sprawia organizatorom wielką przyjemność
i satysfakcję. Duże zainteresowanie ofertą
edukacyjną oraz zadowolone twarze młodzieży wypełniają nas radością i energią do
dalszego działania.
Serdecznie dziękujemy władzom rektorskim,
dziekańskim, pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Biura Informacji
i Promocji, wszystkim nauczycielom akademickim, prelegentom za pomoc i zaangażowanie
w organizację Dnia Otwartego. Studentom
gratulujemy kreatywności i poświęcenia.
Dziękujemy również patronom medialnym:
Radiu Eska, Dziennikowi Polskiemu i TVP
Kraków.
Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień
Otwarty zaowocuje licznymi przyjęciami do
naszej Alma-Mater.
Uczelniana Rada
Samorządu Studentów

Międzywydziałowy Turniej Artystyczny
Kraków, 14-16 marca 2012 r.

Studenci do swoich prezentacji zapraszają często władze dziekańskie
czając pewne granice, które nie do końca
wpasowują się w panujące trendy wszechobecnej wciskającej się w środowiska
akademickie komercjalizacji. Amatorska
kultura studencka w rzeczy samej napędzana jest ruchem własnej wewnętrznej
energii. Dając im wędkę, a nie rybę obserwujemy zaangażowanie rzeszy studentów
o różnych poglądach i doświadczeniu
scenicznym. Studenci znajdują wspólny
język artystyczny, tworząc lub współtworząc przekaz oddziaływujący na wspólnotę akademicką – mając do tego prawo,
czasami wykorzystują to w całkiem sprytny
sposób. Tym właśnie jest Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, który od tylu lat
zachwyca nas różnorodnością artystyczną.

studenci

W naszej uczelni to wydarzenie kulturalne
funkcjonuje już od ośmiu lat. Jest to przedsięwzięcie artystyczne, w którym biorą
udział studenci ze wszystkich wydziałów
naszej Uczelni. Prezentują przez trzy
dni swoje umiejętności sceniczne i artystyczne. Oczywiście ta krótka forma
powyższego opisu nie do ko ńca obrazuje jego prawdziwe znaczenie w sferze
kultury studenckiej. Międzywydziałowy
Turniej Artystyczny to nie tylko kolejne
przedsięwzięcie kulturalne, które realizowane jest w Klubie Akademickim „Arka”,
ale mamy tu do czynienia z prawdziwą
kulturą studencką, z pewnego rodzaju
zapomnianym fenomenem, który wpisuje
się w lata wcześniejszej kultury akademickiej Polski i Krakowa. Dlaczego fenomen?
W czasach PRL-u kultura studencka była
alternatywą do kultury oficjalnej. Natomiast w dzisiejszych czasach jest ona
przede wszystkim alternatywą dla instytucji komercyjnych. Utrzymując założenia innych „klubów studenckich”, iż
jedynym i prawdziwym wyznacznikiem
jest faktyczny zysk finansowy z imprezy, to
realizując w tej formie jakiekolwiek przedsięwzięcia kulturalne świadomie ograniczamy swobodę artystyczną twórców.
Oznacza to, że – w przypadku imprez
komercyjnych – wartość artystyczna
i przekaz, jaki chcemy uzyskać jest dostosowana do wymogów szerokiego, wręcz
rynkowego spektrum odbiorców. W przypadku Międzywydziałowego Turnieju
Artystycznego możemy zaobserwować,
iż tak nie jest. To właśnie studenci realizują i tworzą kulturę studencką, wyzna-

W turnieju uczestniczył także
prof. Włodzimierz Sady
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Intensywna wiosna zespołu
„Hagard”
Wybrane prezentacje…
W tegorocznym Międzywydziałowym Turnieju Artystycznym wzięli udział studenci
z siedmiu wydziałów i Biotechnologii –
Studiów Międzywydziałowych. Po trzydniowych zmaganiach scenicznych, jurorzy
docenili poziom artystyczny i jednogłośnie ogłosili, że pierwsze miejsce należy się
reprezentacji z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, natomiast drugie miejsce
ex aequo zajęli studenci z Wydziału Ogrodniczego oraz Hodowli i Biologii Zwierząt.

Pora wiosenna nie tylko rozbudziła otaczająca nas przyrodę. Po zimowym odpoczynku,
członkowie zespołu „Hagard” zaczęli intensywniej trenować, aby dobrze rozpocząć
sezon konkursowy, ale również godnie świętować Jubileusz zespołu.
GRAMY DLA WAS JUŻ 10 LAT

W dniu 24 marca br. na Kampusie UR w Krakowie przy al. 29 Listopada 46 słychać było
głośne świętowanie. Głośność ta wynikała
z przepięknych tonów rogów myśliwskich,
którymi swoje wielkie wydarzenie – Jubileusz 10-lecia działalności – zaznaczał Zespół
Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” Wydziału
Leśnego UR w Krakowie.

Fot. Szczepan Borecki

…poszczególnych Wydziałów UR
W imieniu Centrum Kultury Studenckiej
oraz przybyłych gości składam ogromne
gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników Turnieju. Podziękowania należą się również Radzie Programowej
Centrum Kultury Studenckiej, która dołożyła wszelkich starań, aby Turniej odbył się
na najwyższym poziomie, a także jurorom
za pełen profesjonalizm, jak również władzom Naszej Uczelni za to, że od wielu lat
są wielkimi mecenasami kultury.
mgr inż. Michał Szanduła
Kierownik Centrum Kultury Studenckiej

Zespół Hagard na Turnieju w Niepołomicach, fot. Robert Michałowski
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Konkurs w Niepołomicach 2012 r., nagrody wręczał m.in. Kazimierz Barczyk, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego, fot. Robert Michałowski
przedstawioną przez Magdalenę Worecką,
obecną kierownik zespołu. Nie obyło się
bez podziękowań dla osób, które na każdym
kroku wspierały bezinteresownie nasz zespół,
szczególnie dla dr inż. Tadeusza Kubackiego i dr inż. Marka Wajdzika, ale najważniejszym punktem był Jubileuszowy koncert,
który pokazał wysoki kunszt gry zespołu,
a wspólne muzykowanie i ucztowanie z kole-

żankami i kolegami, którzy kilka lat temu
odeszli z zespołu udowodniło, że z „Hagardem” wcale nie tak łatwo się rozstać.
SEZON KONKURSOWY ROZPOCZĘTY

Dla przeciętnego polskiego sygnalisty,
sezon konkursowy rozpoczyna w Polsce tradycyjnie VII Kaczawski Turniej

studenci

Jubileusz zespołu przypadł na rok 2011,
gdyż „Hagard” działa od 2001 r. przy „Sekcji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich”
Koła Naukowego Leśników, jednak z przyczyn niezależnych od nas postanowiliśmy
przesunąć obchody 10 lat zaistnienia sygnalistów myśliwskich na Wydziale Leśnym
na początek roku 2012.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
w kościele pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza
w Krakowie. Po mszy św., w Klubie Akademickim „ARKA”, odbyła się część oficjalna.
Na kameralnym święcie krakowskich sygnalistów zjawili się przedstawiciele władz
Uczelni, Wydziału Leśnego, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,
Zarządów Okręgowych PZL w Krakowie
i Nowym Sączu, okolicznych nadleśnictw
i kół łowieckich, a także przyjaciele i osoby
wspierające zespół całym sercem. W tym dniu
jednak najważniejszymi gośćmi byli członkowie zespołu – obecni, a także absolwenci,
którzy w przeciągu 10 lat istnienia zespołu,
zasilali jego szeregi.
Część oficjalna, którą otworzył dr inż. Tadeusz Kubacki, opiekun zespołu, wprowadził
zaproszonych gości w historię „Hagardu”

Występ zespołu Hagard, fot. Krzysztof Szpetkowski
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PLANY ZESPOŁU

Jak widać, zespół „Hagard” nie próżnuje.
Zamierzamy jeszcze wytrwalej pracować,
bo przed nami, coraz bliżej, kilka konkursów regionalnych na horyzoncie, a przede
wszystkim Ogólnopolski Festiwal „O Róg
Wojskiego”, mający rangę Mistrzostw Polski. W ubiegłym rogu znaleźliśmy się dwa
razy na podium na tym najbardziej prestiżowym polskim konkursie i w tym roku
mierzymy równie wysoko, dlatego prosimy
o mocne trzymanie za nas kciuków początkiem czerwca bieżącego roku!
I miejsce dla Chóru Uniwersytetu Rolniczego w klasie MSH w konkursie „O Róg Zbramira”,
fot. Robert Michałowski
Sygnalistów Myśliwskich w Złotoryi, który
jest pierwszym konkursem w Kalendarium Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
Od czterech lat dla Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard” początek zmagań
konkursowych wiąże się z pobliskimi Niepołomicami, gdzie odbywa się Małopolski
Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg
Zbramira” i stanowi eliminacje regionalne
dla małopolskich sygnalistów. I tak było
tym razem. Sygnaliści z Wydziału Leśnego,
oprócz pomocy przy organizacji konkursu,
który przed czteroma laty sami zainicjowali,
zmagali się w przesłuchaniach indywidualnie i zespołowo.
Efektem rywalizacji było dwukrotne zdobycie przez zespół podium – zajął trzecie miejsce w kategorii sygnałów myśliwskich (klasa
mistrzowska G), zaraz po ZSM „Akteon”
(SGGW) i ZSM Technikum Leśnego
w Brynku, a także trzecie miejsce w kategorii muzyki myśliwskiej (klasa MB) – tutaj
zwyciężył ZSM „Leśna Brać” (Nadleśnictwa
Strzałowo i Spychowo), a drugie miejsce
zajął „Akteon” (SGGW). Wśród indywidualnych osiągnięć warto przywołać 2. miejsce
Katarzyny Gorywody w sygnałach myśliwskich (klasa średniozaawansowana B) oraz
wysokie – 5. miejsce Julii Królik w klasie
mistrzowskiej A. Najlepszy wynik w regionie uzyskała Magdalena Worecka.

Magdalena Worecka

Laureaci IV Małopolskiego Konkursu Sygnalistki Myśliwskiej w Niepołomicach
„O Róg Zbramira”, fot. Robert Michałowski

Konkurs w Niepołomicach gromadzi zawsze dużą publiczność, fot. Robert Michałowski
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VI Międzywydziałowy turniej
siatkówki kobiet
Kraków, 31 marca 2012 r.

Pochmurny poranek nie zachęcał do wyjścia prof. dr hab. Włodzimierza Sady, który grały dwa sety do 21 pkt. O kolejności miejsc
powitał uczestników i dokonał otwarcia
zawodów.
W turnieju uczestniczyło 6 zespołów reprezentujących swoje Wydziały. Po rozlosowaniu przez kapitanów grup eliminacyjnych
i obowiązkowej rozgrzewce rozpoczął się
sobotni festiwal siatkówki. W związku
z dużą ilością drużyn w eliminacjach zespoły

decydowała większa ilość wygranych setów.
W przypadku równej ilości setów różnica
małych punktów.
W finale spotkały się broniący tytułu Wydział
Technologii Żywności oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Mecz zakończył się
zwycięstwem drużyny Inżynierii Środowiska
i Geodezji 2:0.

studenci

z domu. Padający deszcz i śnieg nie wystraszył jednak dużej grupy studentek, które
odpowiedziały na wezwanie Studium WF
i AZS UR do wzięcia udziału w rywalizacji
o miano najlepszej kobiecej drużyny siatkówki. Warunki atmosferyczne nie wystraszyły również szczególnego gościa turnieju
Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich

Zwycięzcy turnieju
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TABELA ROZGRYWEK:
WYNIKI GIER ELIMINACYJNYCH:
Grupa A
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I zespół

ROLNICZO-EKONOMICZNY

2:0

11, 16

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I zespół

LEŚNY

2:0

6, 5

ROLNICZO-EKONOMICZNY

LEŚNY

2:0

22, 8

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II zespół

INŻ. ŚROD. I GEODEZJI

0:2

7, 19

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II

INŻ. PROD. I ENERGETYKI

1:1

25:17, 16:25

INŻ. ŚRODOWISKA I GEODEZJI

INŻ. PROD. I ENERGETYKI

2:0

14, 4

2:0

13, 19

0:2

5, 12

2:0

11, 14

Grupa B

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

PÓŁFINAŁY:
I miejsce Gr A – II miejsce Gr B
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I zespół

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II zespół

II miejsce Gr A – I miejsce Gr B
ROLNICZO-EKONOMICZNY

INŻ. ŚRODOWISKA I GEODEZJI

MECZ O 3 MIEJSCE:

Wydział Technologii Żywności
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II zespół

ROLNICZO-EKONOMICZNY

FINAŁ:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I zespół

INŻ. ŚRODOWISKA I GEODEZJI

0:2

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

I miejsce – WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

V miejsce i VI miejsce – WYDZIAŁ INŻYNIERII

I GEODEZJI

PRODUKCJI I ENERGETYKI

Karolina Belotki, Justyna Drobny, Karolina
Ziemba, Ewa Tabor, Urszula Oleksy, Justyna
Piszko, Magda Pach, Ewa Piórek, Sandra
Sodzawiczny.

Dominika Kiełbasa, Justyna Zawalska, Aleksandra Czup, Kinga Broda, Sabina Oprych,
Iwona Basisty, Beata Rudzińska, Anna Zarzycka, Paulina Pilch.

II miejsce – WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

V miejsce i VI miejsce – WYDZIAŁ LEŚNY

I zespół

Michalina Zieleń, Agnieszka Świdrek, Monika
Tokarzewska, Paulina Dec, Aleksandra Żaba,
Alicja Piórkowska.

Barbara Kądzielowa, Marta Róg, Sylwia
Śmietana, Justyna Wojtunik, Justyna Serafin,
Milena Woźniak.
Wydział Leśny
III miejsce – WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
II zespół

Joanna Długosz, Magdalena Masłowiec,
Maria Kaczmarczyk, Liliana Klipra, Weronika Nowak, Magdalena Dyja.
IV miejsce – WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

W trakcie meczu

Sylwia Szymańska, Joanna Nowicka, Renata
Wojewodzic, Małgorzata Wójcik, Natalia Kowalczyk, Paulina Motyka, Małgorzata Tarasin.
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Uczestnicy finałów otrzymali nagrody ufundowane przez władze Uczelni, a okazały
Puchar Przechodni powędrował na kolejny
rok do zwycięskiego wydziału.
Zapraszamy za rok i zachęcamy wszystkie Wydziały do rywalizacji w organizowanych zawodach sportowych i uczestnictwa
w sobotnich zajęciach w ramach „Otwartej
Sali gimnastycznej”.
mgr Janusz Zachara

Druga edycja „Extremaliów”
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

dedykowana jest wszystkim studentom
Uniwersytetu Rolniczego oraz całej braci
studenckiej Krakowa.
2 dni najważniejszego święta studentów,
48 godzin doskonałej zabawy i rozrywki,
kilka tysięcy studentów z naszego Uniwersytetu oraz innych uczelni, 14 zespołów
muzycznych, liczne zawody sportowe, konkursy i atrakcje, w tym 180 oddanych skoków
na bungee i wielkie grillowanie – to bilans
zeszłorocznych Extremaliów UR, zorganizowanych na Kampusie Uniwersytetu Rolniczego przy alei 29 Listopada.
Czy w tym roku uda pobić się te liczby i stworzyć jeszcze bardziej ekstremalne wydarzenie?
Na to liczą organizatorzy majowych juwenaliów: Uczelniana Rada Samorządu Studentów przy wsparciu JM Rektora Uniwersytetu
Rolniczego, a także Michał Porębski dyrektor Festiwalu Kultury Studenckiej UR oraz
koordynatorzy Anna Orlof i Robert Łoś.
Co zaplanowano na Extremalia 2012? Program będzie bogaty i zróżnicowany – każdy
znajdzie cos dla siebie. Na początek before
party – czyli wstępna, rozgrzewkowa wtorkowa – 15 maja impreza towarzysząca
w Klubie Akademickim ARKA. Właściwe
Extremalia rozpoczną się w środę – 16 maja,
mniej więcej od godziny 15.00. Wtedy to
wystartuje wielkie grillowanie, zawody sportowe i konkursy, m.in. jazda na mechanicznym byku, bujanie na obrotowej huśtawce
(obrót o 360°). Nie zabraknie też najbardziej
ekstremalnego „narzędzia” zabawy – kilkudziesięciometrowego wysięgnika z platformą
i liną do oddawania skoków tak, więc bungee
powraca!
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Coroczna i największa impreza studencka,

Na zdjęciach atrakcje jakie zapewniono podczas ubiegłorocznej edycji
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Heroiczna postawa studenta
Wydziału Leśnego
Występy i koncerty

Sobotni wieczór, 3 marca 2012 r. pociąg

Organizatorzy juwenaliów
Od 18.00 do 24.00 odbędą się koncerty
zaproszonych zespołów – grup serwujących
repertuar od reggae, poprzez punk rocka po
muzykę folkową i disco polo.
W godzinach 21.00 – 21.30 zaprezentują się:
Chór Uniwersytetu Rolniczego, a także Studencki Zespół Góralski SKALNI. Wtedy też
nastąpi oficjalne otwarcie juwenaliów przez
władze Rektorskie Uniwersytetu Rolniczego
oraz przekazanie klucza do bram Uczelni na
ręce studentów. Dzień pierwszy Extremaliów
zakończy taneczny mix w Klubie Akademickim ARKA.
Drugi dzień – 17 maja to powtórka atrakcji z dnia poprzedniego: byk mechaniczny,
huśtawka 360°, grillowanie oraz odlotowy
(dosłownie!) bungee jumping. Wszystko
to wystartuje od godziny 15.00. W planach także występ kabaretu studenckiego
i występy kolejnych gwiazd muzyki, reprezentujących takie gatunki jak: house, trance, hip-hop, disco polo. Impreza potrwa do rana.
Czy w tym roku uda nam się pobić rekordy?
Czy pod wpływem magicznej atmosfery juwenaliów zawładniemy Krakowem? Miejmy
tylko nadzieję, że pogoda nie sprawi trudu
organizatorom.
Uczelniana Rada Samorządu Studentów UR
zaprasza.
Tekst: Mateusz Woźniak
Ekonomia II SUM
Zdjęcia: Katarzyna Łyduch,
Katarzyna Żak, Michał Kmiecik

„Matejko” relacji Warszawa – Kraków rusza
w drogę…
Ostatni wagon… W jednym z przedziałów
siedzi wybitna polska skrzypaczka Kaja Danczowska wraz z córką Justyną, pianistką,
wracają z koncertu w Filharmonii Bałtyckiej.
Jedzie z nimi student III roku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie – Michał Ciupek.
Czas biegnie jak zwykle – krótkie rozmowy,
pisane sms-y, trochę nauki słówek, czytanie
książek… tylko do Szczekocin do 20:57…
wtedy nastąpiło tragiczne w skutkach zderzenie dwóch pociągów, które niefortunnym
zbiegiem okoliczności znalazły się na jednym
torze.
Kto miał siły i sam nie ucierpiał, pomagał.
Michał wyciągnął z pociągu swoje towarzyszki podróży. Jak zwykle skromny, uczynny
i bezinteresowny…
Podczas marcowego posiedzenia Senatu UR
w podzięce za odwagę i heroiczną pomoc rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusz
Żmija wręczył Michałowi Ciupkowi list
gratulacyjno-dziękczynny od rektora Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Stanisława
Krawczyńskiego z podziękowaniami za
pomoc ofiarom katastrofy kolejowej w dniu
3 marca 2012 r. pod Szczekocinami. Pan
Michał pomagał wielu pasażerom, a wśród
nich wybitnej polskiej skrzypaczce Kaji Danczowskiej wraz z córką oraz studentce akademii muzycznej Annie Monachowicz.
Jesteśmy dumni, że Student naszej Uczelni
wykazał się wielką odwagą w tak trudnych
okolicznościach i spieszył z pomocą współpasażerom. Jesteśmy przekonani, że postawa
Michała Ciupka będzie wzorem do naśladowania dla innych studentów.
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Michał Ciupek

UCZELNIA W MEDIACH
Od 13 lutego do 14 kwietnia 2012 r.

Polska Dziennik Bałtycki

13.02.2012 r.
14.02.2012 r.

Politechniki ciągle górą

Jedną z najczęściej wybieranych uczelni
przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno
miejsce) był Uniwersytet Rolniczy, który
uplasował się na 6 miejscu w rankingu przygotowanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Gazeta Wyborcza

17.02.2012 r.

same szkoły, co kilka lat temu. Poszły głównie
w kierunki związane z rozwojem obszarów
wiejskich: architekturę krajobrazu, ochronę
środowiska czy biotechnologię. Na rozwój wsi
idą dotacje unijne, a to stwarza nowe miejsca
pracy. Młodzi ludzie to dostrzegają – komentuje prof. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W rankingu
najbardziej obleganych uczelni w Polsce,
Uniwersytet Rolniczy był jedyną krakowską uczelnią.

Ciągle słono w centrum miasta

Fakt

22.02.2012 r.

Śledź dobry na wszystko

Radni dzielnicy I podjęli uchwałę, która
zakazywałaby posypywania solą chodników na obszarze Starego Miasta, która jest
szkodliwa dla zabytków. Uchwałę przygotowano na podstawie opinii pracowników
Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii
Sztuk Pięknych.
Tygodnik Rolniczy

PSL, doktora medycyny (od końca lat 80.
dyrektora krakowskiego szpitala im. Dietla,
w którym pracował również Władysław).
Inną drogę wybrał Kazimierz Kosiniak-Kamysz, najstarszy z braci Kosiniaków,
też członek PSL, który jest kierownikiem
Katedry Hodowli Koni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i byłym rektorem tej
uczelni.

17.02.2012 r.

Oziminy marzną zimą

Bardzo niskie temperatury bez okrywy śnieżnej spowodowały przemarznięcie wielu zbóż
ozimych i rzepaków. Rośliny potrafią się regenerować i mogą szybko wrócić do formy. Najbez pieczniej będzie jednak pobrać próby do
ocieplenia i sprawdzić ich żywotność – radzi
dr Marek Kołodziejczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Gazeta Wyborcza

22.02.2012 r.

Kraków czeka na naukowego „Idola”
Dziennik Polski

24.02.2012 r.

FameLab czyli naukowy „Idol”

W pierwszej polskiej edycji FameLab, międzynarodowego konkursu dla popularyzatorów nauki, sześcioro spośród 25 naukowców
zakwalifikowanych do półfinału to reprezentacja krakowskich uczelni. Dr Irena Grześ,
z Uniwersytetu Rolniczego, chciała, by jej prezentacja dotyczyła zagadki, która może frapować każdego. Wybrała temat symetrycznej
budowy ciała człowieka. Zajrzałam do podręczników, porozmawiałam z osobą o wykształceniu
matematycznym i jak można było przewidzieć,
odpowiedź jest. Konkluzja jest taka, że jest to
konsekwencja ruchu człowieka w jednym kierunku, do przodu – mówi dr Grześ.

Mięso śledzia ma wiele dobroczynnych właściwości dla naszego organizmu m.in. przyspiesza przemianę materii i spalanie tkanki
tłuszczowej. Śledzie są bogatym źródłem
witamin. W 100 gramach śledzia, witaminy D
jest osiem razy więcej niż w szklance mleka
mówi prof. Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Dziennik Polski

Anna Figura wróciła z trzema medalami ME

Studentka leśnictwa na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym Anna Figura zdobyła
trzy medale w mistrzostwach Europy w narciar stwie wysokogórskim, które odbyły
się w rejonie Puy Saint Vincent w Pelvoux
(Francja).
Dziennik Polski

22.02.2012 r.

22.02.2012 r.

Lawina nie musi zabić. 15 zł może uratować życie

Uniwersytet już tak nie kusi

Najmłodszy w rządzie

Największą popularnością podczas ostatniej rekrutacji cieszyły się politechniki.
Dzisiaj również uczelnie rolnicze są częściej wybierane od uniwersytetów. – Mnie to
nie dziwi, bo uczelnie rolnicze to już nie są te

Władysław Kosiniak-Kamysz, rocznik 1981,
jest jednym z najmłodszych ministrów
w historii III RP.
Jego polityczna kariera rozwija się pod
czujnym okiem ojca Andrzeja, działacza

Naukowcy z UJ i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy współpracy m.in.
z IMiGW i Instytutem Badań Śniegu i Lawin
w Davos w Szwajcarii, pracują nad przygotowaniem cyfrowych map terenów lawinowych
w Polsce.

Dziennik Polski

21.02.2012 r.

22.02.2012 r.

Polityka
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Echo Miasta Trójmiasto

Na żywo

23.02.2012 r.

Akcja: Regeneracja

Wśród różnych sposobów na regenerację
organizmu jest krioterapia, która dostarcza organizmowi tzw. stresu fizjologicznego – wywołując natychmiastową reakcję
wszystkich narządów. Dobrym sposobem
na wzmocnienie organizmu jest również
mleczko pszczele, które wzmacnia lepiej od
witamin i jak twierdzi ekspert pszczelarstwa
prof. Krystyna Czekońska z Uniwersytetu
Rolniczego, w odróżnieniu od uczulającego
propolisu alergia na mleczko występuje bardzo rzadko.
Tygodnik Rolniczy

24.02.2012 r.

Jałówka dobrze wychowana

W dniach 13-17 lutego we Włoszczowej
odbyło się spotkanie ze specjalistą dr Aleksem
Bachem z hiszpańskiej organizacji naukowo-badawczej IRTA. Spotkanie poświęcone
było żywieniu krów mlecznych, a przede
wszystkim prawidłowemu odchowywaniu
jałówek i cieląt.
Jak podkreśla prof. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego W zakresie dobrostanu krów mamy jeszcze spore
rezerwy. Niestety, zdarza się, że pomysły na
modernizację obory czy budowę od zera nie
zawsze uwzględniają żywienie krów. Może
być tak, że dawka pokarmowa jest znakomicie
zbilansowana, ale zwierzęta, z uwagi na złe
warunki utrzymania, nie mają możliwości jej
pobrania. Mówimy o tym za mało – zwracał
uwagę prof. Kowalski.
Tygodnik Rolniczy

ścisłych i przyrodniczych utworzony przez
Uniwersytet Rolniczy. Przygotowuje on
absolwentów do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych,
w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych.
Gazeta Krakowska

UR buduje halę pasywną

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.
Koncert dedykowany Żołnierzom Wyklętym, czyli członkom Małopolskiej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wystąpią m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego oraz Chór Męski AGRICOLA przy
Uniwersytecie Rolniczym. Godz. 19.30, Filharmonia Krakowska.

Gazeta Krakowska

Gazeta Wyborcza

28.02.2012 r.

Matematyka na minusie

Konieczne jest stworzenie nowych, mądrych planów nauczania. Szerszych niż te, które są obec-

24.02.2012 r.

Nasiona roślin strączkowych nie są idealną
paszą dla bydła, ale zawarte w nich białko może
ograniczyć zużycie zakupionych przez hodowcę
drogich pasz wysokobiałkowych. Artykuł Arkadiusza Szałaty z Uniwersytetu Rolniczego.
28.02.2012 r.

Studia z inżynierii i gospodarki wodnej

Inżynieria i gospodarka wodna to nowy, unikatowy kierunek o charakterze przyrodniczo-technicznym bazujący na przedmiotach

Dziennik Polski

Będzie się działo

Kilogram na krowę

Super Nowości

28.02.2012 r.

nie. Zachodzę w głowę, jak to możliwe, że jeszcze
10 lat temu uczeń liceum musiał wiedzieć, co to
są pochodne, a teraz nie musi. Czym kierował się
resort edukacji, okrajając program nauczania.
Rozmowa Piotrem Budzyńskim matematykiem z Uniwersytetu Rolniczego.

Fot. Ewelina Piaśnik
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29.02.2012 r.
03.03.2012 r.

Oszczędna hala cała w zieleni
Echo Miasta

08.03.2012 r.

Energooszczędna hala

W Polsce istnieje tylko 20% budynków,
w których racjonalnie można zarządzać energią. Nowością są budynki użyteczności publicznej działające w ten sposób.
Na przełomie 2012 i 2013 r. w Krakowie
zostanie wybudowana najbardziej oszczędna
hala sportowa w Europie. Powstanie na terenie Uniwersytetu Rolniczego wśród akademickich szklarni Do jej ogrzania wystarczy

Lek w Polsce

01.03.2012 r.

Cenny składnik: mleczko pszczele

Podczas śniadania prasowego organizowanego przez firmę Walamark, swój wykład
wygłosiła dr hab. Krystyna Czekońska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która
podkreślała zalety mleczka pszczelego obecnie wykorzystywanego głównie jako składnik
zdrowej żywności oraz jako parafarmaceutyk.

Warzywa

01.03.2012 r.

Kapusta i kalafior w przyspieszonej uprawie

Celem zastosowania płaskich okryć w uprawie
kapusty i kalafiora jest uzyskanie główek i róż co
najmniej tydzień wcześniej niż z uprawy polowej. Dużą popularność w ostatnich latach zdobyło okrywanie bezpośrednie folią perforowaną
i włókniną. Kapustę pod tego rodzaju okrycia
sadzi się zwykle w połowie marca, a kalafior –
około 2 tygodnie później. Artykuł dr hab. Piotra Siwka z Uniwersytetu Rolniczego.
Top Agrar Polska Bydło

01.03.2012 r.

Nowe dodatki dla krów w okresie
okołoporodowym

Perspektywy

01.03.2012 r.

Doktoranci na medal

Krajowa Reprezentacja Doktorantów po raz
czwarty była organizatorem konkursu na najlepszą prodoktorancką uczelnię w kraju. Do
konkursu, zgłosiły się 32 szkoły wyższe, które
oceniane były w pięciu kategoriach. Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie zajął 6 miejsce.

Zasadniczym problemem w okresie okołoporodowym krów jest deficyt energii. Nic więc dziwnego, że naukowcy wraz z firmami paszowymi
poszukują nowych sposobów poprawy bilansu
energetycznego, oferując coraz to nowe preparaty. Artykuł prof. Zygmunta M. Kowalskiego.
Magazyn Galeriehandlowe.pl

01.03.2012 r.

Olimp stawia na zdrową żywność
Przemysł spożywczy

01.03.2012 r.

Nowości Gastronomiczne

01.03.2012 r.

Jakość parówek spożywczych dostępnych

Rozwój marek w portfolio Gasrtromall

w sprzedaży detalicznej

Sieć restauracji Olimp ma nowego partnera
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zdrowego i dietetycznego żywienia (w tym bezglutenowego) przez dwa lata współpracowali w tym
celu m.in. z naukowcami z Katedry Technologii Węglowodanów i Katedry Żywienia Człowieka, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Określenie i porównanie składu chemicznego,
tekstury oraz jakości sensorycznej parówek
wieprzowych paczkowanych wytwarzanych
przez trzy polskie firmy i sprzedawanych
w supermarketach Krakowa, w kontekście
deklarowanego przez producentów składu
surowcowego i ceny tych produktów było
przedmiotem badań przeprowadzonych na
krakowskim Uniwersytecie Rolniczym – Artykuł napisany przez: prof. dr hab. K. Pałka,
dr E. Węsierska, mgr inż. A. Niwecka
z Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Przemysł fermentacyjny
i owocowo-warzywny

01.03.2012 r.

XVI Szkoła Technologii Fermentacji

Ze współorganizatorami tegorocznej edycji XVI Szkoły Technologii Fermentacji –
dr Piotrem Antkiewiczem i dr Aleksandrem
Poredą (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
rozmawia Maria Przegalińska.

Warzywa

01.03.2012 r.

Na nasionach grochu, fasoli, pomidora, ogórka
i marchwi

Rak bakteryjny pomidora, bakterioza obwódkowa fasoli czy parch dyniowatych stanowią
poważne zagrożenie dla plantacji warzyw.
Warto pamiętać, że sprawcy tych i wielu innych
chorób mogą występować na nasionach –
dr Jacek Nawrocki z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Agrotechnika

01.03.2012 r.

Zakładamy żywopłot liściasty

Choć żywopłot liściasty jest bardziej pracochłonny w pielęgnacji niż stworzony z roślin

iglastych, to wybór odznaczających się zróżnicowaną dekoracyjnością gatunków liściastych niewątpliwie rekompensują poniesiony
wysiłek. Artykuł napisany przez dr inż. Małgorzatę Frazik-Adamczyk z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
Tygodnik Podhalański

01.03.2012 r.

Targi Edukacyjne w MOK

Celem targów jest przybliżenie maturzystom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych
oferty edukacyjnej uczelni i szkół wyższych.
Będzie można zapoznać się z zasadami
rekrutacji i programem studiów na różnych
wydziałach. Wśród zaproszonych uczelni
wyższych pojawi się Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie.
Gazeta Krakowska

02.03.2012 r.

Ja i czarne nóżki owcy

Owca olkuska pojawiła się w Polsce w latach
30 XX w. w okolicach Olkusza, na skutek krzyżowania się ras niestety wyginęła.
Odtworzono gatunek dzięki pracom Akademii Rolniczej przy udziale hodowców
m.in. Tomasza Korczyńskiego, który obecnie
posiada ok. 100 zwierząt tej rasy.
Echo Dnia Świętokrzyskie

06.03.2012 r.

Ostatnia podróż Karoliny

W katastrofie kolejowej pod Szczekocinami
zginęła Karolina Miśta absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, była również
ratowniczką z Grupy Ratownictwa Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kielcach, działała
w uczelnianym klubie PCK i klubie Honorowych Dawców Krwi.
Gazeta Wyborcza

06.03.2012 r.

Powiedz, że to się nie stało

25-letnia Karolina ze Snochowic jest jedną
z 16 ofiar sobotniej katastrofy kolejowej pod
Szczekocinami. Wracała do Krakowa, gdzie
po studiach na Uniwersytecie Rolniczym
pracowała. Do rodziny przyjechała tylko na
chwilę na urodziny młodszego brata. Karolina prowadziła aktywne życie była m.in.
wolontariuszką – jeździła na Ukrainę pomagać w domach dziecka.
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15 kWh/m kw. rocznie. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych
pozwoli osiągnąć oszczędności rzędu 50 tys. zł
rocznie w porównaniu z halami starego typu.

Gazeta Wyborcza

06.03.2012 r.

Pierwsi kandydaci do rektorskich foteli

Podczas najbliższych wyborów, zmienią się na
pewno rektorzy trzech krakowskich uczelni:
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego, którzy pełnią swoje kadencje już drugi
raz z rzędu.

inicjatorów projektu Spotkania Europejskie
byli posłowie do Parlamentu Europejskiego –
Jarosław Kalinowski oraz Czesław Siekierski.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych polityków, gości i dziennikarzy przez
rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Janusza Żmiję.
Tygodnik Siedlecki

Gazeta Wyborcza

07.03.2011 r.

Uczelnie z magistratem pod rękę

Krakowskie uczelnie przygotowują się do
walki ze skutkami niżu demograficznego, planując wspólną akcję promocyjną. AGH planuje udział w marcowych targach w Kijowie
a Uniwersytet Rolniczy rozważa zaprezentowanie się na targach w Kazachstanie, zapowiada Izabella Majewska rzeczniczka uczelni.
Dziennik Polski

08.03.2012 r.

Jak można wypromować się na giełdzie
agroturystycznej?

Do Giełdy Agroturystycznej organizowanej
na Uniwersytecie Rolniczym został jeszcze
miesiąc, ale w myślenickim Starostwie trwają
już przygotowania.
Gazeta Krakowska Gorlicka

09.03.2012 r.

Zagra ponad 200 sygnalistów
Dziennik Polski

09.03.2012 r.

Gorliccy sygnaliści szykują się do zawodów

W Niepołomicach odbędzie się VI Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O róg
Zbramira” Kraków-Niepołomice 2012.
Organizatorami wydarzenia są Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie –Zespół
Sygnalistyki Myśliwskiej „Hagart” oraz Rady
Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
Zielony Sztandar

11.03.2012 r.

Debata nad przyszłością WPR

Seminarium z cyklu Spotkania Europejskie
odbyło się 22 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Temat Pakiet legislacyjny
Wspólnej Polityki Rolnej – propozycje modyfikacji oraz możliwe skutki dla polskiego rolnictwa. Organizatorami seminarium w imieniu

11.03.2012 r.

Szkolenie w Fiukówce

Lecznica Weterynaryjna Pawła Mateńki
z Fiukówki oraz łukowski Zespół Doradców
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie zapraszają rolników zajmujących się
hodowlą krów mlecznych na doroczne szkolenie w Fiukówce. Konferencja z udziałem
naukowców i rolników-praktyków odbędzie się w Szkole Podstawowej w Fiukówce
w najbliższą sobotę 10 marca.
Z wykładem Pasze objętościowe w żywieniu
bydła mlecznego wystąpi prof. dr hab. inż.
Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

miejsce w kraju – zaznacza Izabella Majewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu.
Gazeta Krakowska

12.03.2012 r.

21 milionów zł na zdrową żywność

ARiMR udzieli wsparcia 21 mln zł rolnikom
produkującym żywność w oparciu o systemy
jakości. Ta żywność jest zazwyczaj bezpieczniejsza, bo nie ma w niej substancji dodatkowych. Ale nie oznacza to, że żywność, która
takie substancje zawiera, jest niebezpieczna dla
zdrowia – tłumaczy dr hab. Piotr Gębczyński
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Dziennik Polski

14.03.2012 r.

Uniwersytet Rolniczy otworzył swe podwoje

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się
nauki przyrodnicze, można tak wnioskować
na podstawie liczby odwiedzających Uniwersytet Rolniczy podczas zorganizowanych
Dni Otwartych.
Dziennik Polski

14.03.2012 r.

Kraków wykształci weterynarzy
Dziennik Polski

12.03.2012 r.

Ogród biblijny

Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce” chce utworzyć ogród na parafialnej
działce na wzór ogrodu biblijnego. O tym
jak taki ogród powinien wyglądać można
było dowiedzieć się podczas V Forum Kobiet
zorganizowanego w Wawrzeńczycach przez
Centrum Kultury. Swoją prelekcję wygłosiła
Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Echo Miasta

12.03.2012 r.

Dziennik Polski
Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego

13 marca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego odbędzie się Dzień
Otwarty. Przyszli studenci będą mogli
sprawdzić ofertę uczelni, wysłuchać wykładów czy spróbować regionalnych potraw.
Uniwersytet Rolniczy, to jedna z najczęściej wybieranych uczelni w kraju, jeżeli chodzi o studia stacjonarne. O jedno miejsce na
naszej uczelni ubiegało się w tym roku akademickim 5,1 kandydata. Daje nam to szóste
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Rozmowa z prof. dr hab. Włodzimierzem
Sady, prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w którym wczoraj odbył się dzień
otwarty.
Dziennik Polski

14.03.2012 r.

Przybywa budynków pasywnych

Niebawem jedną z najbardziej oszczędnych
hal sportowych w Europie będzie miał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Według szacunków Unii Europejskiej, zużycie energii w sektorze budownictwa to około
42 procent całkowitego zapotrzebowania na
energię. Budownictwo pasywne obniża ten
wskaźnik o niemal 90 proc. Nie chcąc bagatelizować tych danych, nie mogliśmy zapomnieć przy budowie hali o uwzględnieniu
elementów związanych z oszczędnością użytkowania budynków – wyjaśnia Krzysztof
Ziółkowski, kanclerz Uniwersytetu Rolniczego. Dodaje, że oprócz już budowanej
hali uczelnia rozpoczyna projektowanie
kolejnych budynków pasywnych, a także
wykorzystujących alternatywne źródła

energii, takie jak źródła fotowoltaiczne,
pompy ciepła, panele słoneczne.
16.03.2012 r

Dziennik Polski

rodzie od tysiącleci. Człowiek jedynie odkrył ją
w 1977 roku – podkreślał naukowiec.
Gazeta Wyborcza

22.03.2012 r.

Zielona terapia dla chorych dzieci

Krakowskim magnetyzmem w studentów

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Hortiterapia – stan obecny i perspektywy terapii
ogrodniczych na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie specjaliści dzielili się doświadczeniami związanymi z tą metodą pomocy
chorym i niepełnosprawnym.

Uniwersytet Rolniczy stawia na bezpośredni
kontakt ze studentami. Bierzemy udział
w licznych giełdach na południu Polski. Organizujemy także wyjazdy naszych studentów
i pracowników do szkół ponadgimnazjalncyh,
którym towarzyszą prelekcje i pokazy multimedialne naszej oferty edukacyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Uniwersytet dla
Młodzieży, który prowadzimy. Co roku mamy
ponad 400 zapisów – mówi prof. Janusz
Żmija, rektor uczelni.

Dziennik Polski

17.03.2012 r.

KAWIARNIA NAUKOWA

Dr hab. Rafał Barański (Uniwersytet Rolniczy) przedstawi wykład: „Modyfikowanie
rzeczywistości, czyli jak powstrzymać GMO”.
Godz. 18.15, Polska Akademia Umiejętności
(ul. Sławkowska 17).
Dziennik Polski

20.03.2012 r.

GMO nie takie straszne, a nawet pożyteczne

O zaletach żywności genetycznie modyfikowanej mówił podczas wczorajszego spotkania w Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii
Umiejętności i „Dziennika Polskiego” dr hab.
Rafał Barański z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Transformacja genetyczna organizmów jest zjawiskiem występującym w przy-

Dzienniki Polski

24.03.2012 r.

Lekarz leczy, natura uzdrawia

Przedmiot związany z terapią ogrodniczą
wprowadził krakowski Uniwersytet Rolniczy. Właśnie w tej uczelni odbyła się przed
kilkoma dniami I Ogólnopolska konferencja Hortiterapia – stan obecny i perspektywy
rozwoju terapii ogrodniczych, w której wzięli
udział lekarze, ogrodnicy, pedagodzy, psychologowie, rehabilitanci, architekci krajobrazu,
ekolodzy oraz inne osoby zainteresowane
wykorzystaniem ogrodów i roślin w procesie

terapii. Konferencję zorganizowali: Katedra
Roślin Ozdobnych UR, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika,
Ogród Botaniczny UJ i Pracownia Florystyczna Flower Land.
Dziennik Polski

24.03.2012 r.

Daj szansę na nowe życie

W drugiej połowie stycznia w Klubie
Akademickim Uniwersytetu Rolniczego,
odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku,
mimo wczesnych godzin przedpołudniowych, przyszło wiele osób. Informacja
o akcji na UR rozeszła się błyskawicznie.
Plakaty, ulotki, tysiące maili rozesłanych
przez Facebooka przyniosły efekt. Ostatecznie zgłosiło się 245 osób. To rekord takich studenckich akcji w naszym mieście. Możemy
śmiało powiedzieć, że nasza uczelnia wolontariatem stoi – stwierdził Robert Łoś, przewodniczący Akademickiego Koła PCK
i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
Uniwersytecie Rolniczym. W jutrzejszej
akcji na Rynku Głównym ponad stu wolontariuszy to właśnie żakowie z Uniwersytetu
Rolniczego.
Dziennik Polski

29.03.2012 r.

Działo się

20 lat temu w Studenckim Centrum „Arka”
Akademii Rolniczej odbyła się wiosenna
giełda roślin.
Za jedyne 10 tys. zł można było kupić owadożerną rosiczkę w szklance.
Cukiernictwo i Piekarstwo

01.04.2012 r.

Odbyły się III Śląskie Targi Cukiernicze,
Piekarnicze i Lodziarskie, na których swój
wykład Rola pieczywa w prawidłowym żywieniu, wygłosił dr hab. inż. Lesław Juszczak
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Warzywa

01.04.2012 r.

Można uprawiać brokuł na najwcześniejsze zbiory

Fot. Agata Karpowicz

Brokuł, podobnie jak kapusty czy kalafior, można uprawiać pod płaskimi okryciami z folii perforowanej lub włókniny, co
pozwala na przyśpieszenie zbiorów o 1-2
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piszą o nas

Sukces na Śląsku

tygodni. Rozsadę przeznaczoną do uprawy
pod tego rodzaju okrycia należy sadzić w pole
na przełomie marca i kwietnia, a w niektórych latach wcześniej – artykuł dr hab.
Piotra Siwka z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Top Agrar Polska Bydło

01.04.2012 r.

Efektywność najważniejsza

Efektywność w produkcji mleka to najważniejsze kryterium podejmowania decyzji – wykazali na seminariach prelegenci,
specjalizujący się w technice udojowej,
żywieniu krów mlecznych i łąkarstwie.
O optymalnym wykorzystaniu kukurydzy
w żywieniu krów mlecznych mówił prof.
Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Medical Tribune

04.04.2012 r.

Gazeta Ostrowiecka

10.04.2012 r.

Agroturystyka i jazda na kucyku

Klub 4H „Iskra” powstał w maju 2009 r.
działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku
Kultury i Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki. O działalności
klubu w 2011 r. nie sposób napisać w kilku
zdaniach. Można wymienić tu sukcesy klubowiczów: Dominika Cipielaka, którym
było wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Mój przyjaciel owad” w kategorii
szkól gimnazjalnych i wyróżnienie Weroniki Śliwki w kategorii szkól podstawowych. Konkurs ogłoszony był przez klub
4H w Szkole Podstawowej w Nowinach pod
patronatem prof. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Urzędu
Marszałkowskiego oraz wójta Nowin.

„XV Małopolska Giełda Agroturystyczna
i Targi Ogrodnicze” odbędą się w sobotę
i niedzielę na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. Naszym celem jest promocja
turystyki wiejskiej. Podczas giełdy odbywać
sit będą także wystawy rękodzieła ludowego,
konkursy dla dzieci, degustacje potraw i napojów regionalnych, występy zespołów i kapel
– informuje Izabella Majewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przy al. 29
Listopada 46-50 zaprezentuje się ponad 70
wystawców.

Gazeta Krakowska

12.04.2012 r.

Sygnaliści będą walczyć o Róg Zbramira

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Hortiterapia – stan obecny i perspektywy terapii
ogrodniczych, która odbyła się w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, specjaliści dzielili
się swoimi doświadczeniami. Hortiterapia to
leczenie poprzez przebywanie wśród roślin,
pracy w ogrodzie, które wpływają pozytywnie
na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne.
Od 2010 roku jest to przedmiot obowiązkowy na Uniwersytecie Rolniczym dla studentów II stopnia.

W sobotę w Niepołomicach odbędzie się
konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej w konkursie weźmie udział 200 wykonawców, wśród
nich nie zabraknie reprezentantów krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. W 2001 r.
na Wydziale Leśnym powstał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, zrzeszający muzycznie uzdolnionych studentów.
W 2010 r. zespół zdobył główne trofeum –
Róg Zbramira.
Cogito

08.04.2012 r.

Tydzień z hodowlą bydła

Blisko 250 zgłoszeń, w tym połowa to reprezentanci 10 uczelni rolniczych w kraju,
przedstawiciele Instytutu Akademii Nauk
z Jabłonnej, Instytutu Genetyki w Jastrzębcu,
Instytutu Zootechniki w Balicach, przedstawiciele związków hodowców, także szefowie
i pracownicy najlepszych ośrodków hodowlanych w Polsce i wielu innych. To uczestnicy
jubileuszowej, XX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, która odbyła się
w dniach 19-23 marca br.
Organizatorem szkoły jest Katedra Hodowli
Bydła Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie.

13.04.2012 r.

„Iskra” kolejną dumą Ożarowa

Wiosna: Hortiterapię czas zacząć

Poradnik rolniczy

Dziennik Polski

12.04.2012 r.

Daj sobie pomóc

Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży
Wiejskiej im. Zofii i Władysława Pokusów, w ciągu 13 lat działalności przyznała
428 stypendiów, w tym roku – 33, młodym,
ambitnym ludziom z całej Polski mieszkającym na wsi czy w małych miejscowościach.
W tym roku, stypendium otrzymali m.in.
Tomasz Noszczyk, student drugiego roku
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i Katarzyna Tomasik z piątego roku
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki. Żeby ubiegać się o stypendium należy
studiować kierunek, związany z problemami wsi.
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Warszawska Gazeta

13.04.2012 r.

Dlaczego warto kupować świeże mleko?

Pasteryzacja mleka, poza bezpieczeństwem
zdrowotnym konsumentów, ma na celu
wydłużenie terminu przydatności do spożycia – wyjaśnia dr hab. inż. Monika Wszołek z Katedry Przetwórstwa Produktów
Zwierzęcych Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Dziennik Polski

13.04.2012 r.

Kandydaci na rektora

O stanowisko rektora UR będzie natomiast
walczyć czworo kandydatów: prof. Krystyna
Koziec, prorektor ds. nauki i współpracy
międzynarodowej, prof. Władysław Migdał
z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, prof. Jan Pawełek, dziekan Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz prof.
Włodzimierz Sady, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
Dziennik Polski

14.04.2012 r.

W minutę dookoła świata

Chcemy promować turystykę wiejską – zapewnia Izabella Majewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie dziś i jutro odbywać
się będzie XV Małopolska Giełda Agroturystyczna i Targi Ogrodnicze. Przy al. 29
Listopada 46-50 zaprezentuje się ponad 70
wystawców.
Opracowanie: Paulina Czuryłowska
Biuro Informacji i Promocji

Profesor dr hab., dr h.c. multi Peter Bielik doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. Peter Bielik wybitny naukowiec i pedagog w dziedzinie ekonomii

Dyplom doktora honoris causa wręcza rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Janusz Żmija

