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Kraków, 22 marca 2013 r.

W piątkowe przedpołudnie, przy szczelnie 
wypełnionej widowni miało miejsce oficjal-
ne otwarcie najnowocześniejszej w Polsce 
hali sportowej, wybudowanej w technologii 
pasywnej. Jak podkreślali zebrani goście, 
oznacza to, że dzięki zastosowaniu innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych i przy 
użyciu polskich materiałów budowlanych 
możliwe jest wznoszenie budynków, których 
zapotrzebowanie na energię i to zarówno 
elektryczną, jak i cieplną, jest zaskakująco 
niskie. Poziom oszczędności szacowany jest 
na około 90 proc., podczas gdy koszt zastoso-
wanej technologii zwiększa wartość inwesty-
cji jedynie o 10 proc.

UKORONOWANIE WIELOLETNICH DZIAŁAŃ

Witając zebranych gości, JM Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, pod-
kreślił, że ta inwestycja stanowi ukoronowa-
nie działań rozpoczętych jeszcze za kadencji 
jego poprzednika prof. dr. hab. inż. Janusza 
Żmiji – Rektora Uniwersytetu Rolnicze-
go w latach 2005-2012. JM Rektor podkre-
ślił również, że od wielu lat studenci zwracali 
się do władz Uczelni z prośbami o wybudo-
wanie nowoczesnej hali sportowej, gdyż do-
tychczasowe zaplecze nie spełniało obecnych 
standardów. Następnie skierował podzięko-
wania pod adresem zespołu projektantów 
za ogromny wkład pracy włożony w projekt 
tego budynku. Podziękował również wyko-
nawcom za profesjonalizm i terminową re-
alizację tej ważnej inwestycji oraz wszystkim 
pracownikom Uniwersytetu Rolniczego, 
którzy byli zaangażowani w realizację hali 
sportowej. Kończąc swoje wystąpienie Rek-
tor podkreślił, że dzięki tej hali Uczelnia 

wzmocniła swój potencjał dydaktyczny, zaś 
studenci, którzy bardzo często odnoszą mię-
dzynarodowe sukcesy sportowe, będą mogli 
jeszcze bardziej wszechstronnie rozwijać 
swoje pasje. Na koniec życzył wszystkim wie-
lu wspaniałych wyników sportowych i satys-
fakcji w pracy zawodowej dla pracowników 
Studium Wychowania Fizycznego.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY OBIEKT W POLSCE

Koncepcję budowlaną obiektu przedstawi-
li architekci Tomasz Pyszczek i Marcin 
Stelmach, którzy wielokrotnie podkreślali, 
że hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego 
nie tylko jest wzniesiona zgodnie z polskimi 
wymaganiami normatywnymi, dotyczącymi 
budownictwa pasywnego, ale także w wielu JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wita zebranych

Mgr inż. Marcin Stelmach, projektant hali 
sportowej, przedstawiciel firmy Pyszczek 
i Stelmach Sp. J.

Najnowsza w Polsce pasywna hala sportowa!
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punkach jest jeszcze bardziej nowoczesna, 
co zapewni jej wieloletni okres eksploatacji.

Również Kazimierz Barczyk – prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego – podkreślił, że Uniwersytet 
Rolniczy jest liderem w Polsce pod wzglę-
dem nowoczesnego budownictwa i dodał, 
że Kraków staje się systematycznie mia-
stem, w którym budownictwo ekologiczne 
zaczyna być postrzegane nie jako moda, lecz 
jako pewien standard.

STUDNECI W AKCJI

Po przecięciu wstęgi, której dokonali JM 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady, JM Rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
i przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego – Kazimierz Barczyk, stu-
denci – czyli główni użytkownicy hali – dali 
wręcz mistrzowski popis swoich umiejętno-
ści sportowych. Zaprezentowali się zawod-
nicy sportów walki, koszykarze, lekkoatleci, 
piłkarze, para taneczna i cheerleaderki.

Szybko minęły prawie dwie godziny, 
a huczna owacja zebranych, była najlepszą 
formą podziękowania dla studentów, archi-
tektów, wykonawców i Władz Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Kazimierz Barczyk – przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, rozpoczyna sym-
boliczne przecinanie wstęgi

Hala pasywna – czyli jaka?

Rozmowa z mgr. inż. Marcinem Stelmachem, 
projektantem hali sportowej, przedstawicie-
lem firmy Pyszczek i Stelmach Sp. J.

Podstawowa informacja, jaka pojawia się 
w mediach, jest taka, że jest to budynek pa-
sywny. Na czym polega wyjątkowość jego 
konstrukcji?
Jest on zaprojektowany zgodnie z normami 
budownictwa pasywnego opracowanymi 
przez Passivhaus Institut w Darmstadt, a jego 
wyjątkowość dla użytkownika oznacza ekstre-
malnie niskie zużycie energii na cele grzewcze 
oraz wysoki komfort użytkowania budynku.

 
W jaki sposób można uzyskać taki rezultat?
To wypadkowa wielu czynników. Po pierwsze 
są to nowoczesne trójszybowe okna, montowa-
ne specjalnych taśmach na zewnątrz ścian, za-
pewniające bardzo wysoką termoizolacyjność. 
Drugim elementem jest izolacja przegród ze-
wnętrznych; zarówno ściany, dach, jak i podło-
ga posiadają izolacje o współczynnikach ponad 
trzykrotnie lepszych niż jest to wymagane pol-
skimi przepisami. Należy też podkreślić kwe-
stie szczelności tego obiektu. Generalnie moż-
na powiedzieć, że im budynek jest szczelniejszy, 
tym jego bilans energetyczny jest lepszy. Pod 
tym względem ten budynek jest piętnaście razy 
lepszy niż jest to wymagane polskimi normami. 

Specjalnie odwołuje się do polskich przepisów, 
by pokazać jak bardzo nowoczesna jest ta hala 
sportowa. Trzecim elementem składającym się 
na standard budynku pasywnego, który został 
tu zastosowany, jest wentylacja nawiewno-wy-
wiewna, mająca bardzo wydajny system odzy-
sku ciepła. Te wszystkie elementy gwarantują 
tak wysoką efektywność energetyczną.

Wspomniał Pan o bilansie energetycznym, 
ile potrzeba energii by eksploatować ten 
budynek?
Zgodnie z założeniami technologiczno-
projektowymi, ten budynek zużywa około 
90 proc. mniej energii na cele grzewcze, niż po-
dobny wzniesiony w tradycyjnej technologii.

Wiem z własnego doświadczenia, że hale 
sportowe w lecie bardzo się nagrzewają, 
przez co ćwiczenia w nich są bardzo męczące, 
zwłaszcza w upalne dni. Jak w tym przypadku 
rozwiązany jest problem komfortu cieplnego?
To kolejny z ważnych wyznaczników in-
nowacyjności zastosowanej tu technologii. 
O pasywności budynku decyduje również 
zabezpieczanie przed jego przegrzewaniem. 
Pierwszą linią obrony są, wspomniane już, 
doskonale wyizolowane termicznie przegrody 
zewnętrze, zapewniające izolację przed chło-
dem i przed gorącem – budynek ten można 
porównać do termosu. W naszym przypadku 
również okna zarówno od strony wschodniej 
jak i zachodniej od zewnątrz wyposażone 
są w żaluzje, które w okresie letnim mogą być 
opuszczane, chroniąc w ten sposób wnętrze 
przed przegrzaniem. Kolejny element to moż-
liwość przewietrzania budynku. Zastoso-
wany jest tu system wentylacji naturalnej. 
W oknach zamontowany jest system siłowni-
ków, odpowiadających za właściwe ich otwie-
ranie. Sprzężenie tego systemu z czujnikami 
deszczu i wiatru zapewnia bezpieczeństwo, 
a jednocześnie w lecie zapewnia optymalny 
sposób wietrzenia budynku w nocy, gdy po-
wietrze jest o kilka stopni chłodniejsze.

 
Słuchając dziś wystąpień poszczególnych 
osób zwróciłem uwagę, na wysoką jakość aku-
styczną tej hali. Mówiąc bardziej obrazowo 
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można bez trudu zrozumieć, co mówi każda 
osoba, a przyznam, że w tego typu obiektach 
pogłos to największa zmora widzów.
To nie dotyczy już samej pasywności budyn-
ku. W hali zastosowano nowoczesny sprzęt 
nagłaśniający, ale na świetną akustykę wnę-
trza składa się przede wszystkim zamontowa-
nie paneli akustycznych, którymi wyłożone 
zostały trzy ściany głównej areny. Dzięki ich 
zastosowaniu dźwięk jest pochłaniany. Ma 
to zastosowanie nie tylko w przypadku słu-
chania słów czy muzyki. Uprawianie sportu 
emituje bardzo dużą ilość dźwięków: odbi-
janie piłki, bieganie, krzyki zawodników – 
to wszystko skumulowane wywołuje zmęcze-
nie. W tej hali będzie znacznie ciszej. 

Powszechnie uważa się, że budownictwo 
pasywne jest drogie, ze względu na projekt, 
jak i na zastosowanie materiałów budowla-
nych, które często należy importować, czy 
to prawda?
To jest jeden z wielu mitów. Po pierwsze wy-
konanie budynku pasywnego takiego jak hala 
sportowa podraża koszty inwestycji o około 
10 proc., czyli niewiele, biorąc pod uwagę 
90 proc. oszczędności i co najmniej 50 letni 
czas życia budynku. Po drugie ta hala powsta-
ła przy użyciu prostych technologicznie i do-
stępnych na rynku polskim elementów. Chcę 
jeszcze podkreślić, że w 90 proc. zastosowa-
liśmy tu polskie materiały budowlane, co jest 
dla nas bardzo ważne. W ten sposób możemy 
mieć wpływ na rozwój rodzimych technologii 
budowlanych, a w dalszej perspektywie na ry-
nek pracy. Takie działania są podejmowane 
na przykład w Niemczech, gdzie budownictwo 
jest kołem zamachowym gospodarki.

Jakie znaczenie dla efektu końcowego ma 
precyzja wykonania?
To kwestia kluczowa. Nawet najlepszy pro-
jekt, czy najdroższe materiały budowlane, nie 
gwarantują pasywności budynku. Kluczem 
do tego sukcesu jest drobiazgowe stosowanie 
się firm budowlanych do wytycznych projek-
towych. Na to zawsze należy zwrócić szcze-
gólną uwagę. 

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Pasywna hala sportowa 
to mistrzostwo Polski, 
to wzór do naśladowania 
dla wszystkich 
– mówi Kazimierz Barczyk przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Małopolskiego 
w rozmowie z Szymonem Sikorskim

Uniwersytet Rolniczy otwiera dziś halę 
sportową, wybudowaną w technologii 
pasywnej, jakie znaczenie dla Małopolski 
ma ten fakt?
Uniwersytet Rolniczy jest prekursorem 
w dziedzinie budownictwa pasywnego, 
zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę wiel-
kość tej hali. Pragnę podkreślić, że prak-
tycznie każda uczelnia, każde miasteczko 
ma halę sportową, ponadto wiele klubów 
sportowych wybudowało obiekty sportowe, 
jednak wiele z nich zbudowano w tradycyj-
nej technologii. Na tym tle zielona, pasyw-
na hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego 
to mistrzostwo Polski i wzór do naślado-
wania dla wszystkich. Dlatego na dzisiejszą 
uroczystość jako Samorząd Województwa 
Małopolskiego, rozsyłaliśmy zaproszenia 
do przedstawicieli samorządu terytorial-
nego nie tylko z naszego regionu, lecz tak-
że z całej Polski. To doświadczenie, mamy 
nadzieję, zaowocuje w przyszłości budo-
waniem równie nowoczesnych obiektów 
w Małopolsce i w Polsce.  

Jakie praktyczne znaczenie ma zielona 
technologia?
Piętnastokrotnie mniejsze zużycie energii 
koniecznej do ogrzania i oświetlenia tak 
dużego budynku, to już samo w sobie dzia-
ła na wyobraźnię. Jeżeli spojrzymy na naszą 
cywilizację, szybko przekonamy się, że rdze-
niem kręgowym jest właśnie energia. Rosną-
ce w skali globalnej ceny jej nośników stają 
się czynnikiem zasadniczo wpływającym 
na rozwój gospodarczy. Zatem każda ini-
cjatywa mająca na celu obniżenie zapotrze-
bowania na energię, to bardzo ważny krok 
w przyszłość. Chcę dodać, że obniżenie 

zapotrzebowania na energię, to również tro-
ska o czyste powietrze w Krakowie. Powiem 
nawet szerzej, poprawa jakości powietrza 
w Małopolsce staje się działaniem prioryte-
towym nas wszystkich. 

To kolejna inwestycja Uniwersytetu 
wsparta przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego. Cieszymy się, że nasza 
współpraca przynosi tak dobre rezultaty. 
Kraków staje się, można powiedzieć, „zie-
lonym centrum Polski”.
Mogę zapewnić, że radość jest dwustron-
na. My wspieramy budownictwo pasywne, 
a ta hala jest tego najlepszym przykład. Jed-
nak przechodząc do drugiej części pytania, 
dotyczącego „zielonego centrum Polski”, 
to faktycznie warto podkreślić, że jest to sfor-
mułowanie bardzo trafne. Aktualnie Poli-
technika Krakowska w oparciu o przyznane 
przez nas fundusze UE opracowuje bardzo 
nowatorski projekt wspierania budownictwa 
pasywnego. W tym obiekcie laboratoryjnym 
badane będą nowoczesne materiały budow-
lane pod kątem zastosowania ich w techno-
logii pasywnej. Tym sposobem już za kilka 
lat będziemy mieli gotową bazę materiałową, 
która będzie dodatkowo posiadała wszystkie 
stosowne atesty. Działania te prowadzone 
w Krakowie będą procentowały w przyszło-
ści, jestem o tym przekonany.

Pokazy sportowe wzbudziły owację publiczności
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Witając gości w Sali Senackiej JM Rektor 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady po-
dziękował fundatorom stypendiów Pań-
stwu Alinie i Janowi Wagom, za wielo-
letnią współpracę z Uczelnią i podkreślił, 
że dzięki ich inicjatywie wielu młodych na-
ukowców mogło zacząć i prowadzić swoje 
badania naukowe. 

STYPENDIA PAŃSTWA WAGÓW

Zgodnie z kilkuletnią tradycją przez Pań-
stwa Wagów przyznawane są dwa stypendia 
w wysokości 25 tys. zł każde. W tym roku 
otrzymali je dr inż. Wojciech Sroka (z Wy-
działu Rolniczo-Ekonomicznego) – prowa-
dzący badania Rolnictwo i gospodarstwa rol-
ne w miastach – poszukiwanie dróg wyjścia 
z zapaści oraz dr inż. Paweł Górka (z Wy-
działu Hodowli i Biologii Zwierząt) – pro-
wadzący badania Wpływ czynników żywie-
niowych na rozwój przewodu pokarmowego 

morfologiczna u mrówek pochodzących z te-
renów zanieczyszczonych. Wysokość tych sty-
pendiów to 14 tys. zł.

CIESZYMY SIĘ Z TEJ WSPÓŁPRACY

Na koniec uroczystości JM Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Sady odczytał 
okolicznościowy list, w którym serdecz-
nie podziękował Państwu Alinie i Janowi 
Wagom, za tak wspaniałą inicjatywę, która 
umożliwia rozwój naukowy kolejnym oso-
bom i zapewnił o gotowości dalszej współ-
pracy. Z kolei Jan Waga wypowiadając się 
w imieniu własnym i swej Małżonki, pod-
kreślił, że ta pomoc jest dla nich wielką rado-
ścią i poprosił o zorganizowanie w przyszło-
ści spotkania ze wszystkimi laureatami ich 
stypendium. Uzyskał zapewnienie, że takie 
spotkanie zostanie zorganizowane.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Wręczenie stypendiów Aliny i Jana Wagów
oraz Własnego Funduszu Stypendialnego UR
Kraków, 16 kwietnia 2013 r.

cieląt. Obaj laureaci przedstawili ciekawe 
prezentacje podejmowanej tematyki badaw-
czej, które zostały bardzo wysoko ocenione 
przez grono profesorskie.

STYPENDIA Z WŁASNEGO FUNDUSZU 

STYPENDIALNEGO UR

W czasie tego uroczystego spotkania wręczo-
ne także zostały trzy stypendia ufundowane 
z Własnego Funduszu Stypendialnego UR. 
Laureatkami zostały: dr inż. Anna Kołton 
(z Wydziału Ogrodniczego) – za projekt 
Wpływ promieniowania emitowanego przez 
lampy LED na aktywność reduktazy azota-
nowej u pomidora, dr inż. Izabela Przeta-
czek-Rożnowska (z Wydziału Technologii 
Żywności) – za projekt Komosa – potencjalne 
źródło skrobi bogatej w składniki prozdro-
wotne i nowe właściwości funkcjonalne oraz 
dr Irena Grześ (z Wydziału Hodowli i Bio-
logii Zwierząt) – za projekt Różnorodność 

Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych stypendystów

Okolicznościowe wystąpienie Jana Wagi
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie był go-
spodarzem posiedzenia Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa (KRSWK), gdyż 
zgodnie z przyjętą tradycją, każde posiedze-
nie odbywa się w innej krakowskiej uczelni. 
Witając zebranych gości JM Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady, przedstawił 
krótką historię Uczelni i Dworku, podkre-
ślił związki Uniwersytetu Rolniczego z Uni-
wersytetem Jagiellońskim i życzył wszystkim 
owocnych obrad.

UTRZYMAĆ POZIOM KSZTAŁACENIA

Znaczną część spotkania władz Uczel-
ni wypełniła analiza wyników rekrutacji 
studentów na rok akademicki 2012/2013. 
Informacje na ten temat przedstawił  

Posiedzenie Kolegium  
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Dworek UR w Mydlnikach, 17 kwietnia 2013 r.

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – 
Rektor Uniwersytetu Ekonomiczne-
go. Z zaprezentowanej analizy wynikało, 
że uczelnie nie miały problemów z naborem 
na studia stacjonarne I, II i III stopnia, jed-
nak kłopot pojawił się w przypadku studiów 
niestacjonarnych. Wszyscy zgodzili się, 
że uczelnie muszą przygotować się na skut-
ki niżu demograficznego. Zauważono rów-
nież, że niestety sukcesywnie spada poziom 
wiedzy i umiejętności abiturientów. Ze słów 
Aleksandra Palczewskiego – małopol-
skiego kuratora oświaty wynikało, że w naj-
bliższych latach poziom umiejętności matu-
rzystów będzie się jeszcze obniżał. Prof. dr 
hab. Jerzy Malec – Rektor Krakowskiej 
Akademii zaznaczył, że pewną alternatywą 
dla niżu może być poszukiwanie studentów 

zagranicznych, głównie z terenów Europy 
Wschodniej, jednak jak dodał, ta rekruta-
cja nie jest w stanie zrekompensować braku 
polskich studentów. Prof. dr hab. Michał 
Śliwa – Rektor Uniwersytetu Pedago-
gicznego zauważył, że spadek naboru może 
niekorzystnie odbić się na pracownikach 
nauki. Rektorzy zgodzili się ze stwier-
dzeniem prof. dr. hab. med. Wojciecha 
Nowaka – Rektora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, przewodniczącego KRSWK, 
że chcąc pozyskać studentów należy utrzy-
mać wysoki poziom kadry i kształcenia. 
W podobnym tonie wypowiedział się Jerzy 
Miller – wojewoda małopolski – który 
podkreślił, że należy bezwzględnie posta-
wić na jakość, gdyż w jego ocenie już nieba-
wem liczyć się będzie nie fakt posiadanego 

Spotkanie prowadził JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – przewodniczący KRSWK

JM Rektor PWST prof. Ewa Kutryś w czasie 
wystąpienia dotyczącego Kultulariów
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dyplomu, lecz uczelnia która go wydała. Zaś 
w sprawie poziomu zatrudnienia wojewoda 
zaznaczył, że pewną możliwość daje pozy-
skiwanie środków unijnych pochodzących 
w funduszy społecznych i przeznaczanie ich 
na funkcjonowanie uniwersytetów trzecie-
go wieku. JM Rektor UR prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady podkreślił, że równie 
niepokojącym zjawiskiem, co spadek liczby 
kandydatów na studia, jest starzenie się ka-
dry naukowej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Krakowski ośrodek akademicki musi w jesz-
cze większym stopniu dbać o otwarcie swo-
jej oferty edukacyjnej na studentów i pra-
cowników naukowych zza granicy. Prof. 
dr hab. med. Piotr Laidler – Prorektor 
UJ ds. Collegium Medicum, podkreślił, 
że wraz z poszerzeniem oferty przedmiotów 
wykładanych w języku angielskim bardzo 
wzrosła liczba zagranicznych studentów 
chcących studiować w Krakowie i co więcej, 
zaobserwowany został nowy trend polega-
jący na zwiększeniu się liczby studentów 
zagranicznych chcących studiować w UJ, 
a zmalała liczba studentów CM UJ chcących 
studiować za granicą. Koniecznym jest jed-
nak zabieganie o posiadanie przez uczelnie 

renomowanych certyfikatów oraz kompe-
tentnej kadry naukowej. Również o współ-
pracy międzynarodowej w aspekcie realizo-
wanych projektów mówił prof. dr hab. inż. 
Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpra-
cy AGH. Wskazał on, że otwarcie się rynku 
edukacyjnego oznacza wręcz konieczność 
prowadzenia nowoczesnych badań, które 
będą konkurencyjne na globalnym rynku.

KULTURA FIZYCZNA I PROMOCJA KRAKOWA

Kolejne tematy ogniskowały się wokół budowy 
platformy sprzyjającej rozwojowi kultury fi-
zycznej. Temat ten referowała mgr Dorota Pa-
lik kierownik Studium WF i Sportu UJ CM,  
która podkreśliła koniczność wspólnej popu-
laryzacji zajęć sportowych wśród studentów 
wszystkich Uczelni. W nawiązaniu do przed-
stawionych działań przywołano przykład 
Warszawy gdzie, nowoczesny 50-metrowy, 
basen budowany jest wspólnie przez trzy 
uczelnie i podmioty zewnętrzne. Wiele uwagi 
poświęcono również kwestii promocji Kra-
kowa i krakowskiego ośrodka akademickiego 
w Polsce. Prezentację działań w tym zakresie 
przedstawiła Anna Grabowska – zastępca 
dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki 
i Promocji Miasta Urzędu Miasta. Zebrani 
zgodzili się z koniecznością promocji kra-
kowskiego ośrodka akademickiego, lecz 
wielokrotnie podkreślali, że potrzebna jest 
ściślejsza współpraca na linii uczelnie – urząd 
miasta, by wypracować ciekawą kampanię re-
klamową rozłożoną jednak w czasie. 

Podczas spotkania omawiano również 
Kultularia. Temat ten przestawiła prof. 
Ewa Kutryś – Rektor PWST. Zebrani 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy AGH, w czasie prezentacji „Współ-
praca międzynarodowa – cele, źródła finansowania, osiągnięcia i zagrożenia”  

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
w czasie wystąpienia dotyczącego Festiwalu Nauki w Krakowie



10

Musimy się obudzić – jutro 
będzie za późno 
– wskazuje JM Rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Jakie najważniejsze wyzwania stoją aktu-
alnie przez krakowskimi uczelniami?
Bezapelacyjnie najważniejszym wyzwaniem, 
jakie stoi przez całym środowiskiem akade-
mickim, jest utrzymanie poziomu kształce-
nia. Wynika to z realiów, jakie niesie ze sobą 
niż demograficzny. Wiele w ostatnim czasie 
mówi się na temat promocji, która może po-
móc w zdobywaniu studentów. Oczywiście 
te działania można jeszcze poprawić, jednak 
i one mają pewne granice. Należy, więc posta-
wić sobie pytanie: co stanowi najlepszą cechę 
promocyjną uczelni? – nie logo, nie infra-
struktura, tylko nazwiska i jakość kształce-
nia. Jeżeli zatem w tym nie będziemy najlepsi 
w Polsce, to będziemy tracili studentów.

Zostając rektorem przeanalizowałem 
bardzo dokładnie, gdzie występują zagrożenia, 
jeżeli chodzi o liczbę studentów i okazało się, 
że tylko tam, gdzie nie ma osób, które przez 
swoją działalność pokazują poziom nauczania. 
Jeżeli zatem powrócimy do troski o poziom 
profesorów, studentów i uczelni, wówczas nie 
będziemy mieli kłopotu z naborem studentów, 
gdyż ludzie młodzi doskonale potrafią rozpo-
znać dobre uczelnie i dobre kierunki. 

Panie Rektorze, wiele w ostatnich miesią-
cach można przeczytać o incydentach, czy 
wręcz skandalach na uczelniach. Czyżby 
etos uniwersytetów upadał?
Z bólem zauważam, że na naszych oczach 
dochodzi do degradacji etosu akademickiego. 
Odwołanie wykładów z powodów politycz-
nych powinno być dla nas dzwonkiem ostrze-
gawczym, to już nie jest żółta, lecz wręcz 
czerwona kartka. Mało tego, niepokojące 
są próby upolitycznienia wypowiedzi uczelni, 
dokonywanie na podstawie analizy niemal 
poszczególnych słów. Odwołuje się w tym 
miejscu do publikacji Bójcie się profesorów, 
która ukazała się na łamach „Wprost”. Można 
ten materiał krytykować, lecz jest on w wielu 

aspektach prawdziwy. Jeżeli nie przywrócimy 
etosu uczelni, to efekt będzie katastrofalny.
Upada etos profesora, ale także i studenta. 
Z powodów ekonomicznych powiem kolo-
kwialnie „poszliśmy w masówkę”, czyli im 
więcej tym lepiej i niestety to działanie przy-
nosi bardzo złe konsekwencje.

Wspomniał Pan o czynniku ekono-
micznym, ale jak nie będzie studentów, 
to uczelnie stracą część budżetowego 
dofinasowania. To będzie oznaczało 
wstrzymywanie badań, czy też redukcję 
zatrudnienia, a zatem poziom się obniży. 
Wpadamy, więc w błędne koło.
Należy zmienić algorytm przyznawania środ-
ków. Jeżeli przyjmiemy, że wykształcenie 
akademickie ma być dobre i w pewnej mierze 
elitarne to należy utrzymać wysokość dotacji, 
ale dzielić ją na mniej liczne roczniki. Należy 
też dokonać przeglądu kadry i kierunków. Je-
stem przekonany, że uzyskamy tym sposobem 
wyższy poziom kształcenia. Proszę jeszcze 
wziąć pod uwagę fakt, że edukacja jest usługą, 
że świat się otworzył, a bariera językowa prak-
tycznie zniknęła. My nie mając uniwersyte-
tów na wysokim poziomie, będziemy dodat-
kowo tracili studentów, gdyż młodzi ludzie 
będą wybierali studia za granicą.

Jest Pan inicjatorem zorganizowania Kon-
gresu Kultury Akademickiej. Co to za 
inicjatywa?
Jak już wspomniałem niepokoi mnie upadek 
etosu nauki polskiej, dlatego od pewnego czasu 
apeluję do naszego środowiska, ale i do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o zor-
ganizowanie Kongresu Kultury Akademickiej. 
Ma on na celu pokazanie wszystkim ludziom 
nauki, że musimy powiedzieć stop dalszej degra-
dacji uczelni. Ten Kongres musi odpowiedzieć 
na pytanie, jakie zadania ma mieć uczelnia wyż-
sza. Co rozumiemy pod hasłem uniwersytet? – 
czy to tylko miejsce nauki, czy też miejsce krze-
wienia kultury na najwyższym, akademickim 
poziomie. W mojej ocenie to ostatni moment. 
Jutro, czyli w przyszłości będzie już za późno. 
Musimy się obudzić.

Rozmawiał: dr Szymon Sikorski

podkreślili konieczność łączenia tej imprezy 
z Juwenaliami, aby jeszcze skuteczniej inte-
grować społeczność studencką Krakowa. 

DNI JANA PAWŁA II

Na zakończenie posiedzenia ks. dr hab. 
Władysław Zuziak, prof. UPJPII – Rek-
tor Uniwersytetu Papieskiego, poinfor-
mował zebranych, że kolejna edycja Dni Jana 
Pawła II odbędzie się w dniach 5-7 listopa-
da 2013 r., a ich hasłem będzie „Mądrość”. 
Podał również do wiadomości wysokość 
uzyskanych do tej pory środków i zachęcił 
do współpracy w organizacji.

RADIOFONIA ZAKOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ

Osobnym tematem była sprawa zakończenia, 
w obecnej formule, działalności radia Radio-
fonia. Powodem tej decyzji była zła kondycja 
finansowa oraz niskie wskaźniki dotyczące 
odbioru tej rozgłośni.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

JM Rektor UPJPII ks. dr hab. Władysław 
Zuziak, prof. UPJPII poinformował zebra-
nych o kolejnej edycji Dni Jana Pawła II
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Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: dr inż. Jadwiga Nowakowska-Moryl  – emerytowana pracow-
nica Wydziału Leśnego, mgr Jan Sowa – emerytowany lektor języka francuskiego. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył listy gratulacyjne: prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Musiałowi mianowanemu na stanowisko profesora zwyczajnego 
oraz studentkom naszej Uczelni: Annie Figurze z Wydziału Leśnego z okazji zdobycia Złotego Medalu w kategorii espoir na Mistrzostwach 
Świata w Skialpinizmie i Katarzynie Broniatowskiej z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR z okazji zdobycia 
Brązowego Medalu w biegu na 1500 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. Karola Kukuły na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki Matematycznej,
•	 zwolnienie mgr. inż. Krzysztofa Ziółkowskiego ze stanowiska kanclerza,
•	 wnioski o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. dr. hab. lek. wet. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszo-

wi (za całokształt dorobku) i dr. inż. Andrzejowi Kwincie (za osiągnięcia organizacyjne – II stopnia),
•	 wniosek o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych,
•	 zmianę nazwy Katedry Dendrometrii na Katedrę Biometrii i Produkcyjności Lasu.

Senat uchwalił:
•	 umieszczenie na terenie Wydziału Ogrodniczego popiersia prof. dr. hab. Tadeusza Wojtaszka,
•	 nadanie sali wykładowej nr III w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie imienia prof. dr. hab. Stefana Mycz-

kowskiego i wmurowania tablicy pamiątkowej.

Senat zatwierdził:
•	 Regulamin Pracy Senatu,
•	 ramowy Regulamin Pracy Komisji Senackich.

Senat uchwalił zmiany w Statucie Uczelni.

Senat pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

Senat określił kierunek studiów I stopnia Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym na Wydziale Leśnym od roku akademickiego 
2013/2014 wraz z efektami kształcenia.

Senat zmienił uchwałę Senatu nr 61/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszcze-
gólnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013.

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

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 15 marca 2013 r.
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W listopadzie 1990 roku zostałam wybra-
na przez społeczność Akademii Rolniczej 
na stanowisko Rektora. W dziejach tej 
Uczelni byłam pierwszą kobietą pełniącą 
tę funkcję, a nietypowy termin jej objęcia – 
1 grudnia – wynikał ze zmian ustawowych. 
Rok akademicki 1989/1990 inaugurował 
mój poprzednik, prof. Piotr Zalewski.

Na Uczelni, rozproszonej terytorialnie, 
nie byłam osobą powszechnie znaną, oprócz 
kierowania stosunkowo niewielką Katedrą 
Hodowli Roślin i Nasiennictwa, zlokalizo-
waną we własnym budynku w centrum mia-
sta, nie pełniłam wcześniej innych funkcji 
akademickich zwykle poprzedzających sta-
nowisko rektora. Moja odwaga w przyjęciu 
tej godności w czasach szczególnie burzli-
wych i przełomowych miała kilka źródeł. 
Najważniejszym z nich był udział w pracach 

Wspomnienia  
prof. dr hab. Barbary Skucińskiej
– Rektora trudnej kadencji 1990-1993

pierwszej kadencji (1982-1985) Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, innym 
– działalność w ruchu „Solidarności” od po-
czątku jej powstania, wreszcie własne dzieje 
jako studentki i pracownika tej Uczelni.

Studia rozpoczęłam na Wydziale Rolni-
czym Uniwersytetu Jagiellońskiego w grud-
niu 1949 r. Wcześniej mój niewłaściwy życio-
rys i brak przynależności do popieranej przez 
władze polityczne organizacji młodzieżowej 
stanowiły istotną przeszkodę. Po skończeniu 
studiów inżynierskich na Uniwersytecie za-
mierzałam specjalizować się w hodowli ro-
ślin, jednak mimo bardzo dobrych wyników 
w nauce nie uzyskałam niezbędnej wówczas 
akceptacji organów politycznych. Po wielu 
interwencjach profesorów i moich własnych, 
wydano salomonowy wyrok: jeśli przepracu-
ję rok w państwowym gospodarstwie rolnym, 
będę mogła studiować dalej. Te przeżycia 
hartowały nie najgorzej. Katedra Hodowli 
Roślin, gdzie się później specjalizowałam, 
była jedną z nielicznych na uczelniach kra-
kowskich, w której nauczano genetyki kla-
sycznej wbrew lansowanej przez czynniki 
polityczne teorii Łysenki. W roku 1957 roz-
poczęłam pracę w tej Katedrze po objęciu 
jej przez prof. Tadeusza Ruebenbauera. 
Profesor pozostawiał swoim pracownikom 
wiele swobody, zarówno w prowadzeniu ba-
dań, jak i dydaktyki. Wraz z doc. Wiesławą 
Miszke skupiłyśmy swoje zainteresowania 
na zastosowaniu w hodowli roślin nowej me-
tody roślinnych kultur in vitro, która potem 
stała się działem biotechnologii roślin. Kilka 
staży w krajach zachodnich i w Japonii było 
dla mnie również okazją do zapoznania się 
z organizacją badań i nauczania w tamtej-
szych uniwersytetach.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego została powołana na mocy Usta-
wy o szkolnictwie wyższym z 4 maja 1982 
roku. Ustawa – efekt gorących dyskusji 
w środowisku akademickim za czasów  
tzw. „pierwszej Solidarności” – po raz pierw-
szy w PRL – nadała uczelniom szerokie 
uprawnienia samorządowe. Wytrzymała 
próbę stanu wojennego. Członkowie Rady 
byli wybrani przez profesorów, docentów 
i doktorów każdej z uczelni, a w tej kaden-
cji (1982-1985) większość była bezpartyjna. 
Reprezentanci uczelni krakowskich stano-
wili zwartą grupę: profesorowie: Andrzej 
Białas (Uniwersytet Jagielloński), Roman 
Ciesielski (Politechnika Krakowska), Jan 
Janowski (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
Józef Kałuża (Akademia Medyczna), Jerzy 
Mikułowski-Pomorski (Akademia Eko-
nomiczna), Barbara Skucińska (Akade-
mia Rolnicza), docenci: Zofia Ciesielska 
(Akademia Pedagogiczna) i Mieczysław 
Tomaszewski (Akademia Muzyczna) oraz 
doktor Zbigniew Ćwiąkalski (Uniwersy-
tet Jagielloński). Ku wielkiemu zaskoczeniu 
Ministerstwa udało się wybrać na stanowi-
sko przewodniczącego Rady prof. Ciesiel-
skiego, rektora Politechniki Krakowskiej, 
pozbawionego tej funkcji w stanie wojen-
nym. Stanowiska opracowane przez Radę 
obejmowały całokształt działalności szkół 
wyższych zmierzających do samorządności. 
Sukces Rady wysoko oceniany przez środo-
wisko akademickie był wynikiem odwagi, 
otwartości i sprawności działania, jak też 
dobrze zorganizowanej informacji przekazy-
wanej uczelniom i prasie. W naszej Uczelni 
pochodną działalności Rady Głównej było 
opracowanie w 1983 r. pierwszego statutu, 

Rektor AR prof. dr hab. Barbara Skucińska 
inauguracja roku akademickiego 1992/1993
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który stał się wzorem późniejszych aktów 
normatywnych. W lecie 1984 r. po wybo-
rach rektorów przeprowadzonych na uczel-
niach władze państwowe uznały swobody 
akademickie za nadmierne i zmierzały do ich 
ograniczenia przez nowelizację ustawy, która 
nastąpiła w lipcu 1985 r. W drugiej połowie 
lat 80. na uczelniach nastąpił wyraźny regres 
swobód akademickich. Nasza Uczelnia mia-
ła też w tym czasie swoją czarną kartę.

Głównym zadaniem, jakie wytyczy-
łam sobie w kadencji rektorskiej, następu-
jącej już po zmianie ustroju państwa, było 
przywrócenie wartości akademickich i za-
początkowanie reform zapewniających byt 
i rozwój Uczelni w dłuższej perspektywie. 
Wcześniejsze doświadczenia, a szczególnie 
udział w pracach Rady Głównej, doprowa-
dziły mnie do przekonania, że nauczyciele 
akademiccy bardziej niż inne środowiska 
rozumieją potrzebę zmian i są świadomi, 
że uniwersytety powinny je przeprowadzić 
szybko i konsekwentnie.

Jedną z najważniejszych spraw do roz-
strzygnięcia na początku kadencji było usta-
lenie statusu Uniwersytetu. Już pod koniec 
lat 80. rektorzy i senaty krakowskich uczelni, 
które oddzielono po wojnie od Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, rozpatrywały możliwość 
powrotu do macierzy. Na Uniwersytecie, 
Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej 
podjęto nawet prace nad przygotowaniem 
podstaw formalno-prawnych dla nadania 
Uniwersytetowi statusu federacji autono-
micznych uczelni akademickich. W cza-
sie tej kadencji była to raczej propozycja 
przyłączenia się jako kolegium podległego 
rektorowi UJ. Ten status odpowiadał Aka-
demii Medycznej, ponieważ jej nazwa była 
niejasna dla uniwersytetów zagranicznych. 
Nie wykluczałam tej opcji w dalszym czasie, 
lecz byłam przekonana, że najpierw należy 
uporządkować strukturę, kadry, sprawy ma-
jątkowe i inne obu uczelni, aby móc określić 
prognozę dalszego rozwoju.

Odbudowa samorządnej społeczności 
akademickiej, opisanej w nowej Ustawie 
o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 
roku, wymagała ustalenia na nowo zasad 

funkcjonowania wszystkich dziedzin życia 
akademickiego i wprowadzenia ich w życie. 
Senacka komisja statutowa, kierowana przez 
prof. Ludwika Spissa, opracowała w 1991 
r. nowy statut Uczelni dostosowany do tej 
ustawy. Ożywiono też inne komisje senac-
kie, którym nadano status autorski przez 
to, że przewodniczący sami proponowali 
członków komisji z poszczególnych wydzia-
łów. Wypracowały one szereg praktycznych 
zasad postępowania w formie regulaminów, 
takich jak regulaminy studiów, samorzą-
du studenckiego, przyznawania studentom 
pomocy materialnej, Akademickiego Cen-
trum Kultury, organizacji Uczelni, nagród 
rektora, premiowania pracowników, fun-
duszy zakładowych. Uporządkowano tryb 
postępowania w wielu sprawach, takich jak 
wymiar pensum, oceny nauczycieli akade-
mickich, przydzielania stypendiów, przepro-
wadzania remontów, przetargów, zakupów 
i inne. Działania te wymagały pełnej otwar-
tości władz Uczelni i zaangażowania w pro-
ces reform możliwie dużej liczby osób. Nie 

było to łatwe. Szybkość zmian politycznych, 
przyzwyczajenie do dyrektyw i regulacji pły-
nących z góry, ostrożność i chęć zachowania 
stanu posiadania ograniczały aktywność 
wielu osób. Dla usprawnienia komunikacji 
władz rektorskich z radami wydziałowymi 
wprowadziłam posiedzenia „małego senatu” 
(rektor, prorektorzy, dziekani), aby sprawy 
rozstrzygane przez Senat można było wcze-
śniej przedyskutować na radach wydziałów. 
Rektor okresowo uczestniczył w posiedze-
niach poszczególnych rad wydziałów.

Wraz ze zmianą ustroju gospodarczego 
wzrosły szanse szybkiego rozwoju niektó-
rych wydziałów i kierunków, np. technologii 
żywności, geodezji, ekonomii i socjologii, 
technicznych zajmujących się infrastruk-
turą i informatyzacją wsi. Nie od razu de-
cydowano się na skorzystanie z tej szansy. 
Lokalizacja Uczelni na trzech odległych 
kampusach (plus jednostki mieszczące się 
poza kampusem) nie sprzyjała wymianie po-
glądów i współpracy. Próby utworzenia mię-
dzywydziałowych kierunków nauczania, np. 

Rektor AR prof. dr hab. Barbara Skucińska
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agrobiologii, a później biotechnologii, rów-
nież napotykały obiekcje.

W czasach PRL badania naukowe 
na uczelniach były dalece słabiej finanso-
wane w porównaniu z placówkami Polskiej 
Akademii Nauk i większymi instytutami re-
sortowymi. Brakowało urządzeń, aparatury, 
odczynników, literatury i staży zagranicz-
nych w zakresie dzisiaj niewyobrażalnym. 
W czasie kadencji zmienił się istotnie sposób 
finansowania badań: pojawiły się konkursy 
projektów badawczych (granty) kierowane 
przez Komitet Badań Naukowych, ponadto 
resort przydzielał skromne finanse na bada-
nia statutowe zależne od kategorii wydziałów 
oraz na badania własne (wstępne). Ze wzglę-
du na długoletnie niedostatki wyposażenia, 
a także przyzwyczajenia, nie było wielu chęt-
nych do udziału w konkursach grantowych, 
a podział innych funduszy miał mało wspól-
nego z aktywnością badawczą. Zakupy apa-
ratury nie były dostatecznie koordynowane, 
ani w skali Uczelni, ani wydziałów. Biblioteka 
AR nie miała własnej siedziby, pomieszczenia 
były rozproszone na kilku kondygnacjach Bu-
dynku Jubileuszowego, a magazyny – w od-
ległych obiektach (do dzisiaj ta sytuacja nie 
uległa większym zmianom). Działalność wy-
dawnictwa AR była skromna, nieregularna, 
prowadzona tradycyjną metodą drukarską.

Z każdym rokiem wzrastała liczba kan-
dydatów na studia i studentów. Przyjmowano 
to z entuzjazmem, ponieważ współczynnik 
scholaryzacji nie przekraczał kilkunastu pro-
cent. Jak grzyby po deszczu zaczęły powsta-
wać niepubliczne szkoły wyższe, w większości 
nie dysponujące odpowiednim zapleczem 
i zatrudniające na dodatkowych etatach na-
uczycieli akademickich ze szkół publicznych. 
Już wtedy można było przewidywać, że po-
wszechny szturm młodzieży na uczelnie oraz 
brak odpowiedniej selekcji kandydatów, szcze-
gólnie po likwidacji egzaminów wstępnych, 
przyczynią się do pogorszenia warunków 
nauczania, obniżenia wymagań i wartości dy-
plomu. Zahamowało to też reformę i unowo-
cześnienie dydaktyki. W dalszej perspektywie 
stopniowo prowadziło do bezrobocia absol-
wentów. Mając w pamięci znaczenie ruchów 

studenckich w przemianach ustrojowych 
na początku lat 80., można było zauważyć 
u studentów spadek ożywienia i chęci do sa-
moorganizacji. Dydaktyka nie stanowiła też 
przedmiotu szerszych debat na posiedzeniach 
ciał kolegialnych. Studentom nie stworzono 
jeszcze możliwości wyrażania oceny zajęć 
i wykładowców.

Dla władz tej kadencji szczególnie trud-
ne były sprawy personalne. Przegląd i ocena 
kadry nauczającej prawie na wszystkich wy-
działach wykazały niemożność zdynami-
zowania rozwoju najliczniejszej grupy, czyli 
adiunktów, z których wielu nie podejmowa-
ło badań prowadzących do habilitacji. Przy-
czyną był brak nawyku przeprowadzania 
regularnych i rzetelnych ocen przez komisje 
wydziałowe. Pozostawało więc zachęcanie 
długoletnich adiunktów do intensyfikacji 
prac badawczych oraz budowanie przyszłej 
kadry przez zatrudnienie młodych zdolnych 
pracowników, a na wydziałach o słabej ka-
drze – angażowanie profesorów i doktorów 
habilitowanych spoza Uczelni (tak zatrud-
niono osiem osób). Próba niewielkiego zróż-
nicowania płac nauczycieli akademickich 
zależnie od osiągnięć, głównie publikacji, 
została źle przyjęta. Wobec dotkliwych bra-
ków finansowych dało się natomiast obniżyć 
nadmierne zatrudnienie pracowników ad-
ministracji i obsługi. Były to działania bole-
sne, lecz w miarę zaopatrzenia w nowszą apa-
raturę i komputery praca tych osób stawała 
się mniej potrzebna.

Uporządkowanie spraw gospodarczych 
kosztowało władze Uczelni wiele wysiłku. 
W istotny sposób zmieniono strukturę or-
ganizacyjną administracji, a rozproszonych 
dotąd w różnych miejscach pracowników ad-
ministracji skoncentrowano w odremontowa-
nym budynku przy ulicy Czystej. Rozpoczęto 
inwentaryzację ziemi i budynków w porówna-
niu z zapisami hipoteki. Okazało się, że spra-
wy majątkowe były bardzo poplątane. Zda-
rzyło się wcześniej realizować dużą inwestycję 
budowlaną na terenie niebędącym własnością 
hipoteczną Uczelni i odwrotnie – innym 
pozwalano budować na naszym terenie. Pod-
jęto działania zmierzające do uregulowania 

stosunków własnościowych, w tym również 
gruntów kościelnych przekazanych wcześniej 
Uczelni z państwowego funduszu ziemi. Po-
rządkowano sprawy lokalowe tak, by scalić 
pomieszczenia jednostek i wydziałów. Stan 
większości zakładów doświadczalnych (w su-
mie osiem tysięcy ha), licznych i rozrzuconych 
wokół Krakowa i w sąsiednich powiatach, był 
rozpaczliwy – zaniedbane pola i budynki, nie-
gospodarność, zadłużenie, kradzieże. W lep-
szej kondycji były gospodarstwa przejęte przez 
wydziały i katedry jako stacje doświadczalne.

Wydaje się, że w trudnych latach 1990-
1993 cele postawione na początku kadencji 
zostały w miarę możliwości spełnione. W ich 
realizacji dzielnie współpracowali z rekto-
rem prorektorzy: Prorektor ds. ogólnych 
– prof. dr hab. Jan Kućmierz, Prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. 
dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Pro-
rektor ds. studentów – prof. dr hab. Jan 
Koteja, Prorektor ds. Filii AR w Rzeszo-
wie – doc. dr hab. Marek Zin. Trudności 
młodej demokracji, konieczność nadrobienia 
wieloletnich zaniedbań i przełamania ludz-
kich przyzwyczajeń osłabiły jednak tempo 
zmian. W czasie kampanii wyborczej przed 
następną kadencją nie było mnie w kraju. 
Wyjechałam wtedy z wycieczką studencką 
do Szwajcarii, aby zapoznać się z tamtejszym 
perfekcyjnie uporządkowanym rolnictwem. 
Zaraz potem udałam się do Waszyngtonu 
na sponsorowany przez USA światowy zjazd 
kobiet pełniących funkcję rektorów szkół 
wyższych. Miałam tam możliwość obserwo-
wania politycznej poprawności i feminizmu 
wspieranego przez państwo. Zjazd zakończył 
się herbatą w Białym Domu na zaproszenie 
Hillary Clinton.

Na posiedzeniu Senatu 30 czerwca 
przedstawiłam podsumowanie kaden-
cji 1990-1993, następnie rozesłałam je 
do wszystkich jednostek Uczelni. Jako motto 
zamieściłam słowa Jerzego Turowicza opu-
blikowane w „Rzeczpospolitej”, wyróżniają-
ce trzy etapy zmian zachodzących w Polsce: 
zmianę ustroju, która już się dokonała, zmia-
nę prawa, która się toczy i zmianę mentalno-
ści – tego się z dnia na dzień zrobić nie da.
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Na początku tekstu umieszczona jest parafraza 
słów profesora Władysława Szafera – mistrza 
i mentora wielu pokoleń polskich leśników, 
w tym także prof. dr. hab. Stefana Myczkow-
skiego, człowieka nauki, ale też wielu innych 
pasji, w tym również społecznej, która zjed-
nywała mu wielu przyjaciół. Przybliżenie tej 
wyjątkowej postaci, która wraz z profesorami 
Walerym Goetlem i wspomnianym już Wła-
dysławem Szaferem należała do luminarzy 
krakowskiej szkoły ochrony przyrody, wpisuje 
się w jubileusz naszej Uczelni, ale także w ogło-
szony przez Uniwersytet Jagielloński i Polską 
Akademię Nauk Rok Botaniki Krakowskiej. 
Chcemy zatem przypomnieć postać tego wy-
bitnego człowieka, nie skupiając się na datach 
i liczbach, choć i one znajdą się w tym materiale, 
lecz na wspomnieniach ludzi, którzy zachowali 
profesora w swojej pamięci. Postanowiliśmy za-
pytać dzisiejszych profesorów Andrzeja Jawor-
skiego, Wojciecha Krzaklewskiego i Jerzego 
Szwagrzyka o obraz, jaki zostawił w nich Pro-
fesor Stefan Myczkowski.

PEDAGOD NAJWYŻSZEJ PRÓBY

Codziennie jesteśmy bombardowani donie-
sieniami medialnymi pokazującymi jak bar-
dzo nieroztropnie traktujemy otaczającą nas 
przyrodę, niejako zapominając, że jako gatu-
nek jesteśmy najwrażliwszym jej ogniwem. 
Jednak są osoby, które potrafią nie tylko pięk-
nie o przyrodzie mówić i o nią się troszczyć, 
ale też swoim entuzjazmem potrafią zarażać 
innych ludzi. Na tym właśnie polega misja 

Nie wolno uchylać się od służby społecznej i należy dzielić się swą wiedzą z młodzieżą, 
bo to ona będzie decydować o kształtowaniu naszego otoczenia

90. rocznica urodzin 
śp. prof. dr. hab. Stefana Myczkowskiego. 
Rok 2013 – Rokiem Botaniki Krakowskiej
Kraków, 14 kwietnia 2013 r.

każdego pedagoga. Tak to zadanie postrze-
gał właśnie profesor Myczkowski. – Świet-
ny wykładowca i ukochany przez młodzież 
wychowawca. Zawsze ofiarnie i z pełnym za-
angażowaniem pracował z młodymi ludźmi 
– wspomina prof. dr hab. inż. Wojciech 
Krzaklewski – Piękną polszczyzną wykładał 
botanikę leśną, zaś rośliny, o których mówił po-
kazywał na przeźroczach. Poszerzał naszą wie-
dzę na obozach kół naukowych. Najbardziej 
utkwił mi w pamięci obóz w Tatrach w 1968 
roku. Czuło się Jego umiłowanie przyrody 
i głęboki patriotyzm. Zresztą nigdy nie ukry-
wał, że z rzeczy ziemskich najbardziej kochał 
las. To po prostu musiało się przełożyć na nasz 
sposób postrzegania piękna i harmonii lasu. 

Na wykłady i prelekcje przyciągał tłumy. O ich 
wyjątkowej atrakcyjności niech świadczy fakt 
uczestniczenia w nich nie tylko studentów z da-
nego roku Wydziału Leśnego, ale osób z innych 
uczelni. Wszyscy zgodnie podkreślali, że opusz-
czenie wykładu było ogromną stratą. Miałem 
szczęście być magistrantem Profesora, który 
pomagał mi w realizacji rozprawy, a zwłaszcza 
w opracowaniu badań terenowych, wysyłając 
propozycje w specjalnych notatkach i listach. Był 
tytanem pracy. Anegdotą stał się pewien fakt – 
otóż w czasie przeprowadzki z ul. św. Marka 
na al. 29 Listopada do tworzonych wówczas 
zalążków Wydziału Leśnego, Profesor siedział 
na pace samochodu, wśród mebli, i tam na ta-
borecie przy jakimś stoliku pisał na maszynie 

Profesor Myczkowski w Tatrach, fot. prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski
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tekst następnego artykułu – zaznacza profesor 
Krzaklewski.

Jubilat był opiekunem magistrantów, 
którzy pod jego surowym, lecz dobrym i spra-
wiedliwym okiem przygotowali ponad 60 
prac. Promował również wielu doktorantów. 
To najdobitniej świadczy, jak bardzo mło-
dzież ceniła jego wiedzę i osobowość. Można 
nawet powiedzieć, że na tej młodzieży jubilat 
nigdy się nie zawiódł. Jej też dedykował dzie-
ło życia Człowiek-przyroda-cywilizacja. Jest 
to obszerny zbiór przemyśleń filozoficzno-
przyrodniczych na temat miejsca człowieka 
w przyrodzie oraz mądrego kształtowania jej 
zasobów i ochrony całej biosfery. 

 INNE SPOJRZENIE NA CZAS

Jakże często łapiemy się, że tydzień mija za ty-
godniem, podobnie szybko mijają miesiące czy 
nawet lata. Czas jakby przyspieszył, a przecież 
odkąd zaczęliśmy go mierzyć, nic się nie zmie-
niło, nie ubyło nam minut, ani dni. Skąd zatem 
to złudzenie? Tu nie może być prostej odpo-
wiedzi. Dodatkowo problem ten pogłębia fakt, 
że w przyrodzie, której jesteśmy cząstką, też 
funkcjonuje czas, lecz biegnie on inaczej. Zro-
zumienie tego mechanizmu jest bardzo trudne, 
lecz możliwe i konieczne do właściwej oceny 
miejsca, jakie my ludzie mamy do dyspozycji. 

Zrozumieć to jedno, jednak wytłumaczenie 
tego młodzieży to jeszcze trudniejsze zadanie. 
– Profesor Stefan Myczkowski był wybitnym 
uczonym – wskazuje prof. dr hab. inż. An-
drzej Jaworski. – Poświęcenie ochronie przyrody 
i umiejętność jej upowszechnienia, a także wspa-
niałe wykłady z zakresu botaniki leśnej wynikały 
z głębokiej wiedzy m.in. z zakresu dendrologii 
i ekologii oraz umiłowania rodzimej przyrody. 
W opracowaniu dotyczącym struktury i ekolo-
gii zespołu świerka Piceetum tatricum w górnej 
granicy zasięgu w Tatrzańskim Parku Naro-
dowym scharakteryzował cztery odrębne formy 
strukturalne drzewostanów oraz skupień drzew, 
pas boru zwartego, pas boru luźnego, górną gra-
nicę lasu i subalpejskie szpalery świerkowe w ko-
sodrzewinie. Charakterystyka analogicznych 
świerczyn opracowana przez profesora Myczkow-
skiego wnosi istotny wkład w poznanie synekolo-
gii górnoreglowego boru świerkowego, tworzącego 
jedno z najwspanialszych i najlepiej zachowanych 
w tatrach obszarów górnej granicy lasu w Euro-
pie Środkowej. Rezultaty jego prac są wykorzysty-
wane w praktyce hodowli lasu w kształtowaniu 
stabilnych świerczyn wysokogórskich nieobjętych 
ochroną ścisłą. Wyniki badań Profesora Mycz-
kowskiego są cytowane w zagranicznych podręcz-
nikach z zakresu hodowli lasów górskich – pod-
sumowuje profesor Jaworski.

TYLKO WIELCY UMIEJĄ BYĆ SKROMNYMI

Profesor Stefan Myczkowski był bar-
dzo zapracowanym człowiekiem – to zda-
nie, choć bardzo adekwatne, brzmi w tym 
przypadku nadto trywialnie. Wykładał 
na wielu uczelniach, oddawał się pasji spo-
tkań z młodzieżą, organizował pogadanki 
o przyrodzie, pisał publikacje doceniane 
w kraju i w świecie. W latach 60. i 70. XX 
wieku, bez Internetu, szybkich połączeń 
komunikacyjnych, bez telefonów komór-
kowych, był wszędzie tam gdzie się umówił 
i co więcej był na czas. Ukoronowaniem tych 
wszystkich działań była Nagroda Europy, 
przyznana mu w roku 1976, przez Fundację 
im. Johanna Wolfganga Goethego. Należy 
zaznaczyć, że w tej edycji nagrodę otrzymał 
inny Polak profesor Tadeusz Skawina, 

również związany z Krakowem. Międzyna-
rodowa sława naukowa, nagroda w wysoko-
ści 10.000 franków szwajcarskich, czyli ok. 
3500 dolarów amerykańskich, w tamtych 
czasach prawdziwy majątek, dla naukowca 
zza żelaznej kurtyny mogła stanowić powód 
do dumy, a może i czegoś więcej. Jednak tyl-
ko wielcy ludzie potrafią być skromni. – Pro-
fesor Stefan Myczkowski zajmował się ochro-
ną przyrody w czasach, kiedy w Polsce ciężki 
przemysł był oczkiem w głowie władzy, zanie-
czyszczenia powietrza i wód biły niechlubne 
rekordy, a społeczeństwo było zafascynowane 
perspektywami wzrostu konsumpcji  – wspo-
mina prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk 
– Ochrona przyrody była wtedy działalnością 
wbrew dominującemu nurtowi, próbą pły-
nięcia pod prąd. Warto to podkreślić dzisiaj, 
kiedy ochrona przyrody kojarzy się z dostępem 
do pieniędzy i możliwością zrobienia karie-
ry. W czasach Profesora Myczkowskiego za-
angażowanie w ochronę przyrody wymagało 
samozaparcia i charakteru. Ale też waga tych 
działań była inna niż teraz; ci nieliczni, któ-
rzy mieli dość pasji i odwagi, żeby taką dzia-
łalność prowadzić, zyskiwali u ludzi szacunek 
i uznanie, o których dzisiejsi działacze ochro-
ny przyrody mogą tylko pomarzyć – dodaje 
profesor Szwagrzyk. 

Być zawsze dla innych, nieco zapomi-
nając o sobie, taka rycerska postawa wymaga 
jednak ofiary i to niekiedy bardzo wysokiej. 
Kręta droga na spotkanie z młodzieżą w Kry-
nicy-Zdroju miała również nieoczekiwane 
i zaskakujące dla wszystkich, którzy znali 
Profesora Myczkowskiego, skrzyżowanie 
z przeznaczeniem. Społeczność Uczelni przy-
jęła tę wiadomość z wielkim smutkiem. Od 
tego momentu idee, którym przez całe życie 
wierny był Profesor Stefan Myczkowski, mogą 
przetrwać dzięki nam.

KU PRZYSZŁOŚCI

Jak już wspominaliśmy celem tego materiału 
nie jest jedynie biograficzna prezentacja jakże 
bogatego życia, lecz spojrzenie na nie oczami 
ludzi, którzy zachowali postać profesora Ste-
fana Myczkowskiego we wdzięcznej pamięci. 

Od lewej prof. dr inż. Tadeusz Skawina  
i prof. dr hab. inż. Stefan Myczkowski, laure-
aci Nagrody Europy za 1976 r. w dziedzinie 
kształtowania przyrody. Fot KAW – W. Wój-
cik, reprodukcja Gabriel Wojcieszek 
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Jubilat często podkreślał, że ważna dla niego 
jest przyszłość – czyli młodzież. To właśnie 
z myślą o tej idei prof. dr hab. inż. Stanisław 
Orzeł – dziekan Wydziału Leśnego skierował 
do JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie prof. dr. hab. inż. Włodzi-
mierza Sady jednogłośną prośbę Rady Wy-
działu Leśnego o nadanie sali wykładowej nr 
III w budynku Wydziału Leśnego, przy al. 
29 Listopada imienia prof. dra hab. Stefana 
Myczkowskiego. – W bieżącym roku mija 
90-ta rocznica urodzin prof. dr. hab. Stefana 
Myczkowskiego, wybitnego naukowca, autora 
licznych prac z zakresu fitosocjologii i ochrony 
przyrody, w tym wielu pozycji książkowych, po-
wszechnie lubianego i szanowanego nauczyciela 
akademickiego, znakomitego propagatora ochro-
ny przyrody, leśnika i społecznika – zaznacza 
prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł – W latach 
siedemdziesiątych XX wieku był On niekwe-
stionowanym autorytetem z zakresu ochrony 
przyrody. Jego wysiłek i dorobek na tym polu był 
znany nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, 
o czym świadczy między innymi przyznanie Mu 
w 1975 r. „Nagrody Europy” przez Fundację im. 
Johanna Wolfganga Goethego w Bazylei. Przed-
wczesna śmierć, w drodze na zajęcia ze studen-
tami, przerwała w 1977 roku Jego pracowite 
życie. Kondukt pogrzebowy na Cmentarzu Ra-
kowickim, gdzie został pochowany, prowadził 
Jego Eminencja ksiądz kardynał Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II ogłoszony 1 maja 
2011 r. błogosławionym. W Polsce już kilka szkół 
i ulic oraz rezerwat przyrody nosi imię Profesora 
Myczkowskiego. Na Wydziale Leśnym funkcjo-
nują Studia Podyplomowe im. Profesora Stefana 
Myczkowskiego. Ponadto, jako społeczność Wy-
działu pragniemy upamiętnić niezwykłe zasługi 
Profesora Myczkowskiego, nadając Jego imię sali 
wykładowej nr III – dodaje prof. Orzeł.

W tym roku obchodzimy jubileusz 60-le-
cia samodzielnego funkcjonowania naszej 
Uczelni. Przypomnienie postaci Profesora 
Stefana Myczkowskiego i upamiętnienie jego 
dokonań w formie tablicy, to ważny element 
troski o zachowanie w pamięci osób, które 
kształtowały naszą teraźniejszość i dzięki nam 
będą budowały również wspólną przyszłość.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Stefan Myczkowski 
urodził się 14 lipca 1923 roku w Jankowicach pod Jarosławiem. W latach 1930-33 

uczęszczał do szkoły w Jankowicach, a następnie kontynuował naukę w gimnazjum we 

Lwowie. W 1939 r. zdał małą maturę w Jarosławiu. W czasie II wojny światowej działał 

w ruchu oporu i Armii Krajowej, pod pseudonimem „Lin”. 

1 maja 1944 r. został wraz z braćmi, ojcem i kuzynem aresztowany przez gestapo, 

i do 30 września 1944 r. przebywał w więzieniu w Krakowie. Został następnie przewie-

ziony do obozu koncentracyjnego we Flossenburgu, pracował też w Lagenfeld w fabry-

ce zbrojeniowej. W czerwcu 1945 r. za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża wrócił do kraju. W 1946 r. zdał maturę w Jarosławiu i podjął studia leśne na Wy-

dziale Rolniczo-Leśnym UJ w Krakowie. Już jako student został stażystą w Katedrze 

Hodowli Lasu u profesora Chodzickiego. Tytuł inżyniera leśnictwa i magistra nauk agro-

technicznych uzyskał w 1952 r. W latach 1952-1967 pracował u boku profesora Szafera 

w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN oraz w Tatrzańskiej Stacji Naukowej w Zakopanem. 

Prowadził badania w Tatrach, został członkiem Rady Naukowej TPN. 

6 września 1952 r. wstąpi ł w związek małżeński z Agnieszką Lubowiecką, w 1955 r. 

urodzi ł się syn Zbigniew. W latach 1956-69 był dodatkowo zatrudniony na stanowi-

sku kierownika Pracowni Ekologii Leśnej PAN w Krakowie, od 1957 r., jako adiunkt, 

prowadzi ł wykłady z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej na UJ. Przebywał 

na stażach naukowych w Wiedniu i w Sztokholmie. W październiku 1959 r. uzyskał 

stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy Ochrona i przebudowa la-
sów Beskidu Małego przygotowanej pod kierunkiem prof. Szafera. W 1962 r. wyjechał 

na dwumiesięczny staż do Insbrucka, w kolejnym roku do Bratysławy. Prowadzi ł zaję-

cia dla studentów na Politechnice Krakowskiej i na WSP. W 1965 r. uzyskał stopień do-

centa nauk leśnych z zakresu botaniki leśnej na SGGW w Warszawie. Od roku 1965 był 

przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie. Od 1967 r. 

kierował Katedrą Botaniki Leśnej na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie, następnie 

po reorganizacji Zakładem Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Instytutu Hodowli Lasu. 

W latach 1967-68 zorganizował i prowadzi ł, do chwili śmierci, Podyplomowe Studium 

Ochrony Przyrody. Wykładał również na AGH, Politechnice Gliwickiej oraz na Studium 

Doktoranckim SGGW w Warszawie. 

1 października 1970 r. otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Ministerstwa Oświaty 

i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 1972 r. 

uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, w tym samym roku podróżował 

do USA i Kanady na ogólnoświatowe kongresy i sympozja IUCN, UNESCO, uczestniczył 

w obchodach stulecia Parku Narodowego Yellowstone, gdzie również prowadzi ł bada-

nia. W 1974 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa „Za Wdrażanie Osiągnięć 

Nauki i Techniki” i medal „Za Zasługi dla Ochrony Przyrody Kielecczyzny”. Wyjechał 

z cyklem referatów do Moskwy i Mińska. W czerwcu 1975 r. otrzymał najważniejsze 

wyróżnienie – „Nagrodę Europy” Fundacji im. Goethego w Bazylei za osiągnięcia nauko-

we z dziedziny ochrony i kształtowania krajobrazu. W 1976 r. wydał dzie ło życia książ-

kę Człowiek – przyroda – cywilizacja. Jesienią wyjechał na cykl wykładów do RFN 

na Uniwersytet w Erlangen.

2 czerwca 1977 r. zmarł tragicznie w drodze do Krynicy na zajęcia ze studentami. Pogrzeb 

odbył się 8 czerwca 1977 r. na Cmentarzu Rakowickim, prowadził go Kardynał Karol Woj-

tyła. 24 czerwca 1977 r. Senat AR w Krakowie podjął uchwałę o nadaniu imienia prof. 

Myczkowskiego Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody.
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Panie Macieju, czym jest Matador – bo na-
zwa kojarzy się raczej z hiszpańską korri-
dą, niż z polskim rolnictwem?
Jest to uniwersalny kultywator uprawowy, 
czyli maszyna służąca do przygotowania 
roli do siewu, bez konieczności używania 
wielu narzędzi, takich jak pługi i brony. 
W przypadku Matadora otrzymujemy go-
towe do zasiania stanowisko już przy jed-
nym przejechaniu traktora. A przecież wia-
domo, że każdy przejazd maszyny wiąże się 
nie tylko z kosztami paliwa i amortyzacji 
sprzętu, lecz także wpływa na ubijanie gle-
by, przez co może spadać wydajność tego 
stanowiska. Nazwa zaś to też pewien znak. 
W hiszpańskiej tradycji matadorem nazy-
wana jest osoba, która wykonuje na korri-
dzie ostatnie zadanie. Ten agregat również 
wjeżdża na pole i po nim nie trzeba już nic 
robić, wystarczy zasiać.

Jaką możemy uzyskać głębokość pracy?
Od 5 do 35 cm, czyli wystarczającą nawet 
przy stosunkowo zwięzłych glebach. Można 
również precyzyjnie dostrajać liczne parame-
try do indywidualnych potrzeb rolnika. Jego 
uniwersalność wynika także z faktu, że za 
pomocą różnego rodzaju podzespołów ro-
boczych oraz doczepianego dyszla możemy 
optymalnie dopasować agregat do indywi-
dualnych potrzeb danego gospodarstwa oraz 
klasy ciągnika współpracującego.

Kolejnym wyznacznikiem jest również 
prędkość robocza, wynosząca do 14 km/h, 
to ma znaczenie w przypadku, gdy nasze sta-
nowisko wymaga częstych nawrotów, które 

jak wiemy spowalniają cały proces uprawy 
ziemi.

Jest Pan konstruktorem tej maszyny, skąd 
zrodził się pomysł by zbudować agregat 
uprawowy?
Można powiedzieć, że na własnym po-
dwórku miałem okazję korzystać z podob-
nych maszyn, lecz każda z nich miała jakieś 
mankamenty, które powodowały, że jej 

użytkowanie było ograniczone czy wręcz 
uciążliwe. Wówczas postanowiłem ulepszyć 
znane konstrukcje i w ten sposób powstał 
ten uniwersalny Matador.

Chcę powiedzieć, że chociaż jestem 
konstruktorem tej maszyny, to jednak nie 
pracowałem sam. Projekt powstawał przy 
konsultacjach z pracownikami naukowy-
mi i kolegami z Katedry Inżynierii Mecha-
nicznej i Agrofizyki. Te uwagi i rady były 

Matador – polska maszyna, 
światowy standard

Rozmowa z Maciejem Szczuraszkiem – studentem III roku zarządzania i inżynierii 
produkcji – konstruktorem maszyn rolniczych

Maciej Szczuraszek – student III roku zarządzania i inżynierii produkcji w jednej z pracowni 
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki
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zwłaszcza cenne w sprawach dotyczących 
obliczenia i zaprojektowania sprężyn za-
bezpieczających. To bardzo ważny ele-
ment całej konstrukcji. Każda maszyna, 
a zwłaszcza maszyna rolnicza, ze względu 
na swoje rozmiary i występujące obciąże-
nia eksploatacyjne musi być bezpieczna 
w użytkowaniu.

Czyli pomysł zrodził się z połączenia pro-
zaicznej wręcz chęci ułatwienia sobie pra-
cy i zwiększenia zysków ekonomicznych 
gospodarstwa?
Tak, ale ja bym powiedział raczej, że to kon-
kretna potrzeba przyczyniła się do powsta-
nia tego agregatu, a przecież to potrzeba jest 
uważana za matkę wynalazków. Ponadto już 
mój dziadek prowadził firmę, w której kon-
struowane były różne maszyny, współcześnie 
można powiedzieć wynalazki. Dziś wraz 
z bratem kultywujemy tę tradycję. Nasza fir-
ma obchodzi w tym roku 20-lecie działalno-
ści. Tak więc wynalazczość to nasza rodzin-
na cecha.

Obserwuję od wielu lat nowinki tech-
niki i zauważyłem, że dziś praktycznie 
każda maszyna to swoisty „składak”. 
Z wielu dostępnych części buduje się coś 
nowego. Zatem na czym polega dziś rola 
wynalazcy?
Istotnie, z dostępnych na globalnym rynku 
podzespołów uważanych za najlepsze, kon-
struuje się nową maszynę. Na tym właśnie 
polega nowoczesna inżynieria. I jak zrobiłem 
podobnie. Po rozpoznaniu rynku wykorzy-
stałem gotowe podzespoły zarówno krajowe 
jak i zagraniczne. Rola wynalazcy polega 
dziś na umiejętności właściwego zestawiania 
tych gotowych elementów. To wcale nie jest 
takie proste, a pozostając jeszcze przy zagad-
nieniu „składaków” – nie ma sensu wyważać 
otwartych już drzwi. Skoro jakaś firma spe-
cjalizuje się w danym elemencie, co więcej 
jest to element sprawdzony, to jaki sens ma 
projektowanie jej na nowo. Tak budowane 
są współcześnie nie tylko małe maszyny jak 
nasz Matador, ale takie kolosy jak samoloty 
czy supertankowce.

Jak długo trwały prace koncepcyjno-
konstrukcyjne?
Od czerwca 2012 roku, czyli około 6 
miesięcy. 

Wspomniał Pan, że na rynku dostępne 
są tego typu urządzenia, nie obawia się 
Pan konkurencji wielkich koncernów?
Wielkie koncerny produkują tego typu 
maszyny, lecz są one „zbyt uniwersalne” 
i trudno spodziewać się, by przy masowej 
produkcji, można było kupić maszynę pod 
oczekiwania mniejszych rolników. Dru-
gim plusem Matadora jest jego cena, która 
stanowi około 30 procent maszyn znanych 
koncernów. To też ważny wyznacznik. Za-
tem wszechstronność, jakość podzespołów 
i cena – to wyznaczniki, które pozwalają 
mi nie obawiać się zbyt mocno konkuren-
cji, chociaż jej oddech jest odczuwalny.

W czasie tegorocznych targów rolniczych 
AGROTECH w Kielcach, Matador cie-
szył się dużym zainteresowaniem gości, 
kto najczęściej o niego pytał?
Faktycznie zainteresowanie było bardzo 
duże. Zastosowaniem tego urządzenia zain-
teresowani byli głównie przedstawiciele za-
granicznych firm. 

A jednak, czyli konkurencja?
W pewnej mierze tak można o nich powie-
dzieć. Jestem jednak spokojny.

Kiedy maszyna wejdzie na rynek?
Przed nami ostateczne testy polowe. Zaczną 
się one, gdy tylko pogoda na to pozwoli.

Życzę, zatem powodzenia
Nie dziękuję, aby nie zapeszyć.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Uniwersalny kultywator uprawowy „Matador M 3000” cieszył się dużym zainteresowaniem 
w czasie targów AGROTECH w Kielcach
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W Australii, Nowej Zelandii, czy RPA poża-
ry lasów są wpisane w naturę i społeczeństwo. 
W Australii każdy, kto stawia dom, otacza go 
rowem powstrzymującym gwałtowny atak 
ognia, gromadzi sprzęt gaśniczy i regularnie 
śledzi prognozy pogody. Pożary zmieniają 
tam też strukturę roślinności, o czym od stu-
leci wiedzieli rdzenni mieszkańcy tych kra-
jów, i wykorzystywali to w uprawie patatów 
czy traw pastewnych. Pożar to przede wszyst-
kim wysoka temperatura (nawet 700°C), ale 
także dym – aerozol, czyli gaz z zawieszonymi 
w nim cząstkami stałymi. I to właśnie gazowe 
składniki dymu, zwane karrikinami, budzą 
uśpione w glebie nasiona albo wręcz przeciw-
nie – nie pozwalają im kiełkować.

TAJEMNICZE KARRIKINY

Jak powstają karrikiny, na czym polegają 
przemiany chemiczne prowadzące do ich 
utworzenia – ciągle nie wiadomo. Jedna 
z hipotez zakłada reakcje podobne do tych, 
które zachodzą na patelni podczas smażenia 
potraw, czyli kondensację cukrów i amino-
kwasów znaną jako reakcja Maillarda. We-
dług drugiej wystarczy zwykła celuloza, aby 
wysoka temperatura przekształciła ją w ak-
tywne biologicznie związki. 

Karrikiny wyizolowano z dymu dopie-
ro w latach 90. XX wieku, a więc w czasach, 
gdy dawno już rozpracowano mechanizm 
fotosyntezy, najważniejszego dla nas pro-
cesu życiowego roślin. Wiemy, jak wyglą-
dają – to wielopierścieniowe organiczne 
substancje, pochodne butenolidu. Można je 
nawet zsyntetyzować w laboratorium che-
micznym z całkiem prostych składników: 
pięciowęglowego cukru ksylozy (tzw. cukru 

drzewnego) i pochodnej kwasu glukuro-
nowego. Ale bynajmniej nie jest to łatwe, 
i dotychczas tylko w jednym laboratorium 
się udało – oczywiście w kraju masowych 
pożarów, w Australii. Mechanizm działania 
karrikin także nie został jeszcze poznany. 
Prawdopodobnie muszą ulec enzymatycznej 
hydrolizie – to rozpoczyna kaskadę reakcji 
związanych z przemianami hormonów ro-
ślinnych – kwasu abscysynowego (ABA), 
giberelin, auksyn i etylenu. Różne proporcje 
hormonów odpowiadają za przyspieszenie 
lub zahamowanie kiełkowania.

Jedna z substancji czynnych dymu – karrikina 
KAR1.

WIĘCEJ CHWASTÓW, WIĘCEJ „OBCYCH”, 

GORSZE ŻYTO?

Dym przyspiesza kiełkowanie nasion koni-
czyny białej (łac. Trifolium repens), warto-
ściowej rośliny pastewnej, ale także nielu-
bianych przez rolników chwastów – owsa 
głuchego (Avena fatua), rzodkwi świrzepy 
(Raphanus raphanistrum) i mniszka pospoli-
tego (Taraxacum officinale), a także nawłoci 
późnej (Solidago gigantea). Nawłoć to ładna, 
żółto kwitnąca roślina, chętnie uprawiana 
przez pszczelarzy, ale bardzo zagrażająca 
naszej bioróżnorodności. Sprowadzona 
w XVII w. do Europy z Ameryki Północnej 
zaczęła podbój kontynentu, i dziś panoszy się 
od Morza Śródziemnego po Skandynawię.

Owies głuchy lubi dym, fot. Teresa Dąbkowska

Zupełnie inaczej działa dym na żyto – 
korzonki są mniejsze, a zatem siewki będą 
słabsze. Dym wpływa źle także na uroczą 
niezapominajkę polną (Myosotis arvensis), 
czyli popularną niezabudkę. Po odymieniu 
kiełkuje znacznie mniej nasion niż zwykle, 
a przecież ta roślina na trwale wpisała się 
w polski krajobraz. Od 2002 r., 15 maja, 
obchodzimy nawet Dzień Polskiej Niezapo-
minajki – święto przyrody mające na celu 
promowanie jej walorów, bioróżnorodności, 
a także utrwalanie pamięci o ważnych aspek-
tach życia.

Niestety, pożary to także polska spe-
cjalność. Co roku z nadejściem wiosny 
rolnicy, niepomni zagrożeń ani kar na-
kładanych przez Unię Europejską za takie 
praktyki, wciąż podkładają ogień na łąkach 
„bo to użyźnia glebę, i tak mój dziadek i oj-
ciec robili”. Straż pożarna ma co roku pełne 
ręce roboty i zdarza się, że strażacy zajęci 
płonącymi łąkami nie mogą szybko dojechać 
do innych pożarów. Giną rzadkie rośliny, 
drobne zwierzęta, zbyt powolne, by uniknąć 
dramatu, często pożyteczne, jak dżdżow-
nice i pszczoły, albo pisklęta ściśle chro-
nionych ptaków: czajek czy rycyków. Giną 

Budzenie ze snu – wpływ dymu na rośliny

Kraków, 29 kwietnia 2013 r.
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ludzie – kierowcy, którzy stracili widoczność 
na drodze, strażacy gaszący pożar, sami pod-
palacze... Ale to jeszcze nie koniec – pozosta-
je dym, który może zmieniać szatę roślinną.

ZAGONIĆ DYM DO PRACY

Zatem niechaj polski rolnik się obudzi ze snu 
o korzystnym wypalaniu – to szkodliwe 
i groźne przyzwyczajenie. Za to sam dym 
w postaci bezpiecznego preparatu można 
wykorzystać do zwalczania chwastów czy 
pobudzenia nasion, które chcemy szybko 
skiełkować, gdy z jakiegoś powodu opóź-
nił się termin siewu. W Katedrze Fizjologii 
Roślin, wzorując się na naszych kolegach 
z RPA, pracujemy nad stworzeniem takiego 
wodnego aerozolu. Tak samo jak w przy-
padku leków czy agrochemikaliów, ważne 
jest odpowiednie stężenie, inne dla różnych 

gatunków i różnych stadiów spoczynku na-
sion. Możemy wówczas przyspieszać kieł-
kowanie nasion wartościowych roślin lecz-
niczych czy takich, które wolno i nierówno 
kiełkują, pobudzać starzejące się nasiona, 
poprawiać kondycję siewek, a nawet zwięk-
szać ich odporność na niekorzystne warunki 
środowiska, np. na niedobór wody. Aktyw-
ne składniki dymu mogą zastąpić działanie 
światła w kiełkowaniu tych nasion, które 
wymagają światła.

Właściwie co w tym dziwnego, że żąda-
my, aby chemiczny wróg przeszedł na naszą 
stronę? Nie jest to pierwszy taki przypadek. 
Już w XIX w. odkryto, że gazowe latarnie 
powodowały przyspieszone starzenie się li-
ści. Winnego odnaleziono – okazał się nim 
etylen. Zatrudniono go do przyspieszania 
dojrzewania bananów, i tam zrobił karierę, 
co można zobaczyć nawet w naszym mieście 

w kompleksie handlowym na obrzeżach 
Nowej Huty, gdzie znajduje się komora 
do etylenowania bananów. Można zatem 
wykorzystać i dym, na przykład do pobu-
dzenia nasion chwastów, potem mechanicz-
nie usunąć siewki, i dopiero wtedy wysiać 
to, co chcemy uprawiać. Pasjonatów roślin 
ozdobnych być może zainteresuje moż-
liwość stymulacji kwitnienia wartościo-
wych okazów. Warto też zauważyć, że dym 
konserwuje – przecież wiele przetworów 
mięsnych i ryb przechowujemy w postaci 
wędzonek. Okazuje się, że antymikrobiolo-
giczne działanie dymu dotyczy także pato-
genów atakujących rośliny. Tak więc po raz 
kolejny wykorzystując to, co dała natura, 
możemy zmniejszyć użycie herbicydów 
czy innych agrochemikaliów, i uprawiać na-
sze rośliny zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego rolnictwa.

Opracowanie: dr inż. Renata Bączek-Kwinta
Katedra Fizjologii Roślin  

Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Niezapominajce dym szkodzi, fot. Aleksander Niweliński

Nie wypalaj 
Wypalanie traw jest w Polsce zabronione. Reguluje to Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwiet-

nia 2004 roku (Dz. Ustaw Nr 92, poz. 880).

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcino-
wiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Wypalanie podlega karze aresztu lub grzywny do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru 

stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wol-

ności od roku do 10 lat. W przypadku rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz 

płatności obszarowe Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa może pozbawić ich całej kwoty 

płatności obszarowych za dany rok.

Pobudka!

Zapadanie nasion w spoczynek (ang. do-

rmancy) i wybudzanie (zwane fachowo prze-

łamywaniem spoczynku) jest powszechne 

w przyrodzie. Ma na celu zapewnienie nasio-

nom kiełkowania w optymalnych warunkach. 

W naszej strefie klimatycznej jest to widocz-

ne np. u maku polnego (łac. Papaver rhoeas). 

Gdy w jakichś okolicznościach ziemia zostaje 

zryta, wyniesione na powierzchnię nasiona 

reagują na światło, i po pewnym czasie ma-

sowo pojawiają się tam charakterystyczne 

czerwone kwiaty. Podobnie reaguje rumianek 

pospolity (Matricaria chamomilla). Plantato-

rzy rumianku sprawdzają prognozy pogody, 

aby nie siać przed deszczem, który mógłby 

wbić nasiona w glebę i uniemożliwić kiełko-

wanie. Spoczynek może ustępować także 

pod wpływem dymu. Jego aktywne skład-

niki rozluźniają okrywę nasienną i zmieniają 

mechanizm działania hormonów – kwasu 

abscysynowego, giberelin, auksyn i etylenu, 

odpowiedzialnych za rozwój młodej rośliny.
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Kraków, 25 kwietnia 2013 r.

Przedsiębiorczość akademicka uznawana 
jest za główne narzędzie w kreowaniu no-
wych miejsc pracy oraz podnoszeniu kon-
kurencyjności. Zmiany zachodzące w gospo-
darce na przestrzeni ostatnich lat wymagają 
wielu inicjatyw wspierających rozwój postaw 
przedsiębiorczych. Przemiany te związane 
są z zaangażowaniem środowiska nauko-
wego we współpracę z biznesem. Przedsię-
biorczość akademicka łączona jest przede 
wszystkim z innowacyjnością, co nasuwa 
konieczność współpracy akademicko-gospo-
darczej, ponieważ to przede wszystkim nowe 
technologie i produkty oraz nowatorskie po-
dejście do zarządzania są czynnikami rozwo-
ju gospodarczego kraju.

Do rozwoju przedsiębiorczości akade-
mickiej potrzebne jest spełnienie warunków, 
które zapewniają nawiązanie współpracy, 
a są to przede wszystkim: wyniki prac nauko-
wo-badawczych, wykwalifikowana kadra, 
potencjalni przedsiębiorcy wśród studentów 
i pracowników naukowych oraz funkcjono-
wanie ośrodków wspierających transfer tech-
nologii wraz z rozwojem początkowych faz 
firmy. Uniwersytet Rolniczy niewątpliwie 
podołał temu wyzwaniu. Uczelnia posiada 
przygotowane kadry zdolne sprostać współ-
czesnym wymaganiom rozwoju gospodarcze-
go opartego na transferze wiedzy. Pracownicy 
naukowi Uniwersytetu, przewidując kierunki 
rozwoju gospodarki, przekazują przyszłym 
absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie nauk rolniczych, leśnych, 

biologicznych, weterynaryjnych, ekonomicz-
nych i inżynieryjnych. Duże zaangażowanie 
można również zauważyć w funkcjonowaniu 
Centrum Transferu Technologii.

PREINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AKADEMICKIEJ UR/CTE

Jednym z takich ośrodków jest również po-
wstały 27 marca 2012 r., w ramach programu 
Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyj-
nej przedsiębiorczości akademickiej, dofinan-
sowującego Konsorcjum Uniwersytetu Rol-
niczego i Centrum Transferu Ekotechnologii 
sp. z o.o., Preinkubator Przedsiębiorczo-
ści Akademickiej. Jest to jedyna tego typu 
jednostka wśród krakowskich uczelni, 

wyspecjalizowana w konkretnym obszarze 
rynku. Dzięki temu w sposób wyczerpujący 
opisuje zagadnienia związane z danym sek-
torem gospodarki. Projekt skierowany jest 
do ściśle określonej grupy odbiorców – stu-
dentów i pracowników naukowych uczelni 
przyrodniczej (Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie), a w szczególności do osób zaj-
mujących się innowacjami w rolnictwie oraz 
ochronie środowiska, które nie posiadają 
wystarczających środków, a także doświad-
czenia na założenie i prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. Preinkubator 
Przedsiębiorczości stawia sobie za główne 
zadanie niwelowanie przeszkód ekonomicz-
nych i mentalnych podczas prowadzenia wła-
snej firmy, a także dostarczanie materiałów 
i informacji potrzebnych młodemu przed-
siębiorcy do samodzielnego działania. Jego 
misją jest – poprzez wykorzystanie regional-
nego potencjału gospodarczego oraz nauko-
wo-badawczego środowiska akademickiego 

Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej UR/CTE

Spotkanie podczas Drzwi Otwartych Preinkubatora UR/CTE

Przedsiębiorczość 
– kluczem do rozwoju gospodarki
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– kreowanie rozwoju województwa w oparciu 
o nowoczesność i transfer technologii. Pre-
inkubator UR/CTE to miejsce gdzie mło-
dzi ludzie – niebojący się ryzyka związanego 
z prowadzeniem własnej działalności – mogą 
wdrażać swoje innowacyjne pomysły. Pracow-
nicy Preinkubatora po wstępnej weryfikacji 
pomysłu, w oparciu o statystyki rynkowe oraz 
ocenę wielkości ryzyka, badają szanse danej 
usługi bądź technologii. Ośrodek ten został 
utworzony w celu podniesienia konkurencyj-
ności małopolskiej gospodarki oraz wdraża-
nia nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych. Jego oddziaływanie wzmocnią szerokie 
działania promocyjne, opracowania na temat 
komercjalizacji nauk przyrodniczych oraz 
ścisła współpraca z najsilniejszymi ośrodkami 
akademickimi w Polsce.

 
PROJEKTY NAUKOWE NIE POWSTAJĄ 

W GABINETACH PREZESÓW, LECZ 

W LABORATORIACH

Wychodząc naprzeciw swoim odbiorcom, raz 
w miesiącu organizowane są Drzwi Otwarte 
Preinkubatora. W czasie tych spotkań moż-
na porozmawiać o tym, jak studenci oraz 
pracownicy naukowi krakowskich Uczelni, 
a w szczególności Uniwersytetu Rolnicze-
go, mogą zarabiać na nauce. Forum to skie-
rowane jest głównie do osób, które pracują 
nad projektem naukowym, także w ramach 
pracy dyplomowej. Podczas dyskusji można 
dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć fundu-
sze na rozwój projektu oraz poszerzyć swoje 
umiejętności biznesowe.

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA

Pierwsze spotkanie w ramach Drzwi Otwar-
tych Preinkubatora odbyło się 19 marca 2013 r. 
i obejmowało część szkoleniową oraz warszta-
tową. Szkolenie miało charakter wykładowy, 
a poruszano zagadnienia z przedsiębiorczości 
akademickiej, a także zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. Przedstawio-
no również formy wsparcia innowacyjnej przed-
siębiorczości na Uniwersytecie Rolniczym oraz 
ofertę Preinkubatora UR/CTE. 

W drugiej części zaprezentowano prak-
tyczne podejście do zagadnienia przedsiębior-
czości oraz prowadzenia własnej działalności. 
Przedstawione zostały zupełnie nowatorskie – 
alternatywne sposoby pracy na własne nazwi-
sko bez zakładania firmy oraz istota kreatyw-
nego myślenia i wykorzystywania własnych 
pomysłów. Oprócz głównych zagadnień me-
rytorycznych, wywiązała się dyskusja uczest-
ników warsztatów. Okazało się, że zarabianie 
pieniędzy, dzięki własnym umiejętnościom, 
nie jest trudne – wystarczą chęci oraz nasta-
wienie na odkrywanie i ciągłą naukę. Jednak 
wraz z pojawieniem się pomysłu na firmę na-
stępują komplikacje i formalności – księgo-
wość, marketing, urzędy. Takimi aspektami, 
poprzez wspólną pracę, mogą zająć się inne 
przedsiębiorstwa odpowiednio do tego wy-
specjalizowane, jak na przykład Centrum 
Transfetu Ekotechnologii sp. z o.o. (CTE). 
W zakresie współpracy następuje jasny po-
dział ról – manager odpowiedzialny jest za 
sprzedaż i wszystkie formalności, natomiast 
naukowcy skupiają się na pracy twórczej. Śro-
dowiskiem powstania takiej idei jest właśnie 
Preinkubator Przedsiębiorczości Akade-
mickiej UR/CTE.

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ NAUKOWY

Drugie spotkanie odbyło w dniu 11 kwietnia 
2013 r. i przybrało zupełnie inną formę. Sku-
piono się na serwowaniu sushi i francuskich 
tostów. Całości towarzyszyła rozmowa na te-
mat perspektyw zarabiania na nauce.

W tym spotkaniu uczestniczyło 6 osób. 
Byli to studenci UR z kierunków: Inżynieria 
Środowiska, Leśnictwo, Technologia Żywno-
ści, Gospodarka Wodna oraz osoby studiujące 
filologię hiszpańską i włoską na UJ. Podczas 
spotkania przedstawione zostały sposoby pra-
cy na własne nazwisko bez zakładania firmy 
oraz istota kreatywnego myślenia i wykorzy-
stywania pomysłów. Przy współpracy uczest-
ników, powstał roboczy pomysł, polegający 
na utworzeniu interdyscyplinarnego zespołu 
naukowego, mającego za zadanie opracować 
i wdrożyć metodologię uprawy terenów le-
śnych w regionie Morza Śródziemnego. Miałby 

on uwzględnić aspekty inżynierii środowiska 
(regulacja stosunków wodnych), technologii 
żywienia zwierząt leśnych oraz zaawansowa-
nych metod współpracy potencjalnych od-
biorców i efektów pracy zespołu. Idea ta obra-
zuje perspektywy współpracy młodych ludzi 
na bardzo wczesnym etapie prac naukowych 
(studia I-go stopnia) oraz możliwości współ-
pracy ze spółką, odpowiedzialną za pozyskanie 
funduszy, prowadzenie projektu i wdrożenie 
do przemysłu – taką jak CTE.

Planuje się organizację jeszcze czterech 
tego typu spotkań w ramach Drzwi Otwar-
tych Preinkubatora.

PRZED NAMI JESZCZE WIELE PRACY

Przedsiębiorczość akademicka jest zagad-
nieniem stosunkowo młodym, wymagają-
cym ciągłego wsparcia, a jej rozwój zależy 
od „otwarcia” Uczelni oraz gotowości przed-
siębiorców na podjęcie współpracy. Uni-
wersytet Rolniczy podejmuje te wyzwania, 
których efektem jest zapoznanie studentów 
oraz pracowników naukowych ze zmianami 
zachodzącymi w gospodarce, szczególnie do-
stosowanie profilu kształcenia i opracowanie 
sylwetki absolwenta odpowiadającego po-
trzebom rynku pracy.

Opracowanie: mgr inż. Adelina Kasprzak
Centrum Transferu Technologii UR

Informacje o projekcie można uzyskać  

w biurze Centrum Transferu Technologii 

Kraków al. Mickiewicza 21

tel. 12 662 41 94

jak również na stronie internetowej

www.ekoinnowacje.com.pl.

Sushi – symbol wielkiego biznesu
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W ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie odbyła się krajowa 
konferencja naukowa Zastosowanie metod 
wideo-komputerowych w badaniach nauko-
wych w rolnictwie. Konferencję zorganizo-
wała Sekcja Filmu Naukowego Komitetu 
Techniki Rolniczej Polskiej Akademii 
Nauk, Polskie Stowarzyszenie Filmu Na-
ukowego – Oddział Kraków oraz Katedra 

Mechanizacji Prac Leśnych, Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego. Nale-
ży tu wspomnieć, że współorganizatorzy 
konferencji to niemal rówieśnicy UR, 
mogący poszczycić się ponad półwiekową 
tradycją. Niemal od początku, aż do dnia 
dzisiejszego w obu organizacjach pręż-
nie działają pracownicy naukowi naszej 
Uczelni, pełniąc różne funkcje kierowni-
cze. Inicjatorem corocznych spotkań jest 

prof. dr hab. Piotr Budyn sekretarz Sek-
cji Filmu Naukowego.

POMIMO KŁOPOTÓW

Tegoroczną konferencję otworzył prof. dr 
hab. Piotr Zalewski przewodniczący Sekcji 
Filmu Naukowego, dziękując gospodarzom 
za trud włożony w organizację spotkania. 
Następnie prof. dr hab. Józef Kowalski 

Krajowa konferencja naukowa 
„Zastosowanie metod wideo-komputerowych 
w badaniach naukowych w rolnictwie”
Kraków, 25 stycznia 2013 r.

Uczestnicy konferencji w trakcie dyskusji
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przewodniczący Komitetu Techniki Rolni-
czej PAN, przedstawił historię działalności 
Komitetu i wyraził aprobatę aktywności 
Sekcji Filmu Naukowego, pomimo trudno-
ści finansowych.

REFERATY

Części referatowej przewodniczył prof. dr 
hab. Józef Walczyk. W spotkaniu udział 
wzięło 20 naukowców (niestety strajk kole-
jarzy zdezorganizował przyjazd kilku, wcze-
śniej zapowiedzianych gości), którzy repre-
zentowali następujące ośrodki naukowe:
•	 Szkoła	Główna	Gospodarstwa	Wiej-

skiego w Warszawie,
•	 Uniwersytet	Przyrodniczy	w	Lublinie,
•	 Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie,
•	 Akademia	Górniczo-Hutnicza	

w Krakowie,
•	 Uniwersytet	Pedagogiczny	

w Krakowie,
•	 Uniwersytet	Rolniczy	w	Krakowie.

Szczególnie cieszy nas czynny udział 
doktorantów Katedry Mechanizacji Prac 
Leśnych – mgr. inż. Łukasza Duszyńskie-
go oraz mgr. inż. Tomasza Zagrobelne-
go, wykorzystujących w swoich badaniach 
narzędzia w postaci systemów optycznych, 
technik filmowych oraz cyfrowej analizy ob-
razu. Konferencja była okazją do przedsta-
wienia referatów i komunikatów naukowych 
oraz wymiany myśli naukowej pomiędzy 
poszczególnymi ośrodkami. Wygłoszono 
w sumie 11 referatów, których problematy-
ka była bardzo szeroka, przy czym referenci 
starali się zogniskować tematykę prezentacji 
na sprawach związanych z metodycznymi 
aspektami wykorzystania technik filmo-
wych w badaniach naukowych i dydaktyce. 
Uczestnicy mogli się, zatem zapoznać z róż-
norakimi możliwościami wykorzystania 
kamery – od zastosowań w badaniach pod-
stawowych w obszarze elektroniki spinowej, 
poprzez analizę pracy zespołów roboczych 
maszyn rolniczych i leśnych, a na ocenie 
czynników kształtujących dobrostan zwie-
rząt hodowlanych kończąc. Przedstawiono 
autorskie stanowiska pomiarowe do badań 
agrofizycznych, zarówno laboratoryjnych jak 

i polowych w obszarze rolnictwa i leśnictwa. 
Duże zainteresowanie wzbudziła prezenta-
cja najmłodszych członków Polskiego Sto-
warzyszenia Filmu Naukowego – mgr. inż. 
Marka Frankowskiego, doktoranta w Ka-
tedrze Elektroniki AGH w Krakowie oraz 
inż. Marka Walczyka, studenta Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowa-
nej UJ w Krakowie, na temat zastosowania 
filmów w promocji nauki i badań nauko-
wych. Przedstawili oni autorski projekt pod 
nazwą TURBO SCIENCE, który w intere-
sujący sposób – w formie kilkunastominu-
towych filmów – ma prezentować sylwetki 
największych naukowców i odkrywców, 
wraz z ich dokonaniami. Aktualnie autorzy 
kończą montaż i udźwiękowienie pilotażo-
wego odcinka, a realizują materiał do kilku 
następnych. 

Z WIZYTĄ W MUZEUM GLEB

Po zakończeniu sesji referatowych orga-
nizatorzy konferencji zaplanowali pobyt 
w pierwszym w Polsce Muzeum Gleb, które 
jest integralną częścią Centrum Edukacji 

Gleboznawczej. Uczestnicy byli pod ogrom-
nym wrażeniem pasji, z jaką dr inż. Piotr 
Pacanowski, pracownik naukowy Katedry 
Gleboznawstwa Leśnego prezentował kil-
kadziesiąt oryginalnych monolitów glebo-
wych, ukazujących znamienne typy gleb 
naszego kontynentu. Naukowców uczelni 
rolniczych szczególnie interesowały eks-
pozycje stanowiące gleby z obszaru Polski, 
a reprezentujące niemal wszystkie typy gleb 
naszego kraju. Zwiedzający mogli ponadto 
korzystając z monitorów dotykowych zapo-
znać się z dokumentacją fotograficzną i fil-
mową krajobrazu, charakterystycznego dla 
danej gleby, ciekawostkami dotyczącymi jej 
budowy, związkami z roślinnością oraz peł-
nionymi w środowisku funkcjami.

Uczestnicy jednogłośnie zadeklarowali 
chęć udziału w kolejnym spotkaniu, zaplano-
wanym wstępnie na przełom 2013/14 roku. 
Referaty wygłoszone w trakcie tegorocznej 
konferencji, zostaną po uzyskaniu pozytyw-
nych recenzji opublikowane w Problemach 
Inżynierii Rolniczej.

Opracowanie: dr hab. inż. Paweł Tylek
sekretarz konferencji

Prezydium konferencji. Od lewej profesorowie: Piotr Zalewski – przewodniczący Sekcji Filmu 
Naukowego, Józef Walczyk – kierownik Katedry Mechanizacji Prac Leśnych, Józef Kowalski 
– przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Piotr Budyn – sekretarz Sekcji Filmu 
Naukowego.



26

Na przełomie stycznia i lutego 2013 r. pod 
patronatem Krakowskiego Oddziału To-
warzystwa Biologii Rozrodu, Komitetu 
Biologii Rozrodu PAN oraz Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie odbyła się w Zakopanem  
III Zimowa Szkoła Towarzystwa Biolo-
gii Rozrodu Centralne i Lokalne Regulacje 
Procesów Rozrodczych. W Komitecie Orga-
nizacyjnym konferencji zaangażowani byli 
członkowie TBR oddziału krakowskiego, 
pracownicy Katedry Fizjologii i Endokry-
nologii Zwierząt, Katedry Hodowli Trzody 
Chlewnej i Małych Przeżuwaczy WHiBZ, 
a także pracownicy Instytutu Zootechniki 
PIB oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PREZENTACJA NAJNOWSZYCH BADAŃ

Podobnie jak w poprzednich latach, Komi-
tet Organizacyjny III Zimowej Szkoły TBR, 
postawił sobie za cel przygotowanie progra-
mu skierowanego do doktorantów i młodych 
pracowników nauki zajmujących się proble-
matyką rozrodu. Zatem podstawowym ce-
lem tegorocznej konferencji była prezentacja 
najnowszych badań z zakresu biologii rozro-
du człowieka i zwierząt przez młodych na-
ukowców, a także integracja środowiska na-
ukowego działającego w ramach Komitetu 
Biologii Rozrodu PAN i Towarzystwa Biolo-
gii Rozrodu. Ponadto celem konferencji było 
wskazanie nowych kierunków badawczych 
oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze 
współczesne wyzwania związane z reproduk-
cją, a także próba pozyskania zespołów ba-
dawczych wykorzystujących zaawansowane 

technologie do badań naukowych w dziedzi-
nie biologii rozrodu. Oczekiwania te zostały 
spełnione, bowiem wśród 110 uczestników 
konferencji, ponad 80 osób stanowili dok-
toranci i asystenci ze stopniem doktora roz-
poczynający karierę naukową w uczelniach, 
instytutach i placówkach naukowych w ca-
łej Polsce takich jak: Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrod-
niczy we Wrocławiu, Pomorska Akademia 
Medyczna w Szczecinie, Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny w Szcze-
cinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
z Lublina, Instytut Zootechniki PIB w Ba-
licach, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań 
Żywności PAN w Olsztynie, Instytut Fizjo-
logii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, 
Centrum Medycznego Szkolenia Podyplo-
mowego w Warszawie.

OBRADY

Zjazd rozpoczął się sesją plenarną z referatem 
A novel biological function of hCG – possible 
application in domestic species wygłoszonym 
przez prof. dr. hab. Adama Zięcika z In-
stytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
PAN w Olsztynie – wiceprezesa PAN. Pod-
czas konferencji prof. dr hab. Adam Zięcik 
oraz prof. dr hab. Edward Wierzchoś zo-
stali uhonorowani medalem Towarzystwa 
Biologii Rozrodu, który wykonany według 
projektu profesora Bronisława Chromego, 
jest najwyższym wyróżnieniem TBR przy-
znawanym osobom za szczególne osiągnięcia 

naukowe lub inne zasługi w zakresie biologii 
rozrodu.

W pierwszym dniu konferencji odby-
ły się cztery sesje tematyczne: I – Od oocy-
tu do zarodka – biotechnologia w rozrodzie 
zwierząt (prowadzący: prof. dr hab. Zdzi-
sław Smorąg, prof. dr hab. Edward Wierz-
choś); II – Centralne regulacje rozrodu  
(prof. dr hab. Krystyna Koziec, prof. dr hab.  
Jan Kotwica); III – Środowiskowe uwa-
runkowania rozrodu (prof. dr hab. Ewa Ł.  
Gregoraszczuk, prof. dr hab. Luiza Dusza);  
IV – Adaptacje matczyno-płodowe w okresie 
ciąży (prof. dr hab. Maria Słomczyńska, 
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta), 
na których wygłoszono 22 referaty i zapre-
zentowano 40 prac w ramach pierwszej sesji 
plakatowej.

W drugim dniu obrady prowadzono 
w dwóch kolejnych sesjach tematycznych: 
I – Andrologia molekularna – aspekty po-
znawcze i aplikacyjne (prowadzący: prof. 
dr hab. Władysław Kordan, dr hab. med. 
Małgorzata Piasecka) i II – Lokalne regu-
lacje funkcji rozrodczych (prof. dr hab. Ja-
nusz Rząsa, prof. dr hab. Jadwiga Przała), 
w ramach których przedstawiono 16 refera-
tów i zaprezentowano w formie plakatowej 
40 prac badawczych. W opinii przewodni-
czących sesji i profesorów uczestniczących 
w III Zimowej Konferencji TBR poziom 
naukowy wygłaszanych doniesień, jak i tych 
prezentowanych w postaci plakatów na oby-
dwu sesjach był bardzo wysoki. Omawiały 
one w większości przypadków wyniki aktu-
alnie prowadzonych badań wykonywanych 
najnowszymi metodami z zakresu biologii 

III Zimowa Szkoła TBR 
„Centralne i lokalne regulacje 
procesów rozrodczych” 
Zakopane, 30 stycznia – 1 lutego 2013
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molekularnej, endokrynologii, immunocy-
tochemii oraz mikroskopii.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ

W czasie konferencji rozstrzygnięto konkurs 
dla doktorantów i młodych pracowników 
nauki na najlepszą prezentację naukową. 
Laureatami konkursu w kategorii najlepsza 
prezentacja wyników badań w sesji tema-
tycznej zostali: dr Agnieszka Rak-Mardy-
ła (Uniwersytet Jagielloński) i mgr Kamil 
Gill (Pomorski Uniwersytet Medyczny), 
natomiast nagrodę w kategorii najlepsza pre-
zentacja wyników badań w sesji plakatowej 
otrzymała dr Marlena Zielińska (Instytut 
Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie).

III Zimowa Szkoła TBR była kolejną 
konferencją naukową, której trud organiza-
cyjny wzięli na siebie pracownicy Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt. Ich olbrzymie 
zaangażowanie, kompetencje, bezinteresow-
ność i poświęcenie dla działalności na rzecz 
środowiska naukowego w naszym kraju zaj-
mującego się badaniami z zakresu rozrodu 
zasługuje na najwyższe uznanie, szacunek 
i wdzięczność. Szczególne podziękowania 
kierujemy do prof. dr hab. Mirosławy So-
kołowskiej-Mikołajczyk (z Katedry Ichtio-
logii i Rybactwa) i dr hab. inż. Anny Hrabii 
(z Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwie-
rząt), za pracę edytorską związaną z przy-
gotowaniem materiałów konferencyjnych 
do druku. Streszczenia prac zostały opubli-
kowane w języku angielskim w suplemencie 
do czasopisma Reproductive Biology (vol. 13, 
2013, pp. 1-47) wydanym przez międzynaro-
dowe konsorcjum „ELSEVIER”. 

W imieniu organizatorów III Zimowej 
Szkoły TBR składam również najserdeczniej-
sze podziękowania Władzom Towarzystwa 
Biologii Rozrodu, Komitetu Biologii Rozrodu 
PAN, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu 
Zootechniki PIB w Balicach za życzliwość 
i wsparcie podczas organizacji konferencji.

Opracowanie: 
prof. dr hab. Andrzej Sechman

przewodniczący Krakowskiego Oddziału TBR

XX Sympozjum Naukowe miało charakter 
międzynarodowego spotkania skupiającego 
ludzi nauki i przedstawicieli biznesu. W tym 
roku sympozjum to rozpoczyna cykl obcho-
dów Jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, co w swoim wystąpieniu 
podkreślił JM Rektor UR prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady. Stałymi współorganiza-
torami są: Komitet Techniki Rolniczej PAN 
i Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

SYMPOZJUM NAJWYŻSZEJ RANGI

Uczestnikami sympozjum są głównie przed-
stawiciele nauki ze wszystkich krajowych 
ośrodków inżynierii rolniczej, a także dys-
cyplin pokrewnych. Ma ona najwyższą ran-
gę w środowisku naszej dyscypliny w Polsce. 
W tegorocznej szkole uczestniczyło ogółem  
178 osoby z 32 instytucji krajowych. Krajową 
strukturę tworzyło 21 uczelni państwowych,  

XX Jubileuszowe sympozjum 
naukowe z cyklu  
„Postęp naukowo-techniczny 
i organizacyjny w rolnictwie”

Zakopane, 11-15 lutego 2013 r.

Otwarcie XX Jubileuszowego Sympozjum Naukowego - prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek. 
W prezydium zasiadają od lewej: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska dziekan Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Energetyki i prof. dr hab. Józef Kowalski przewodniczący Komitetu Tech-
niki Rolniczej PAN.
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8 instytutów naukowych i 3 przedstawicie-
li biznesu. Poza uczestnikami nauki, jako 
goście w sympozjum uczestniczyli także 
przedstawiciele lokalnych władz i artysta 
malarz.

Wszystkich uczestników można podzie-
lić na grupy w sposób następujący:

- profesorowie 45 z 18 ośrodków,
- doktorzy habilitowani 30 z 11 ośrodków,
- doktorzy 60 z 21 ośrodków,
- mgr i inż. 42 z 14 ośrodków.

REFERATY, DYSKUSJE, JUBILEUSZ

Program sympozjum obejmował: wykłady, 
seminaria, sesje referatowe i medialne sesje 
posterowe. Sprawdzona forma 3 minuto-
wych doniesień związanych z realizacją i wy-
nikami badań naukowych przyczyniła się 
do efektywnego przekazywania informacji 
o prowadzonych eksperymentach, stoso-
wanych metodach badawczych i zintensy-
fikowała wymianę doświadczeń nabytych 
podczas prowadzonych eksperymentów. 
Potwierdzeniem tego była szeroka dyskusja, 

jaką przeprowadzono w czasie podsumowa-
nia konferencji. Łącznie zaprezentowano:
•	 7	wykładów	specjalistycznych,
•	 2	seminaria,
•	 40	 referatów	 i	doniesień	wygłoszonych	

na pięciu sesjach referatowych, 

•	 4	 referaty	 na	 specjalnej	 sesji	 poświę-
conej realizacji prac naukowo-badaw-
czych wykonywanych w ramach projek-
tu HortiEnergia współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego PO IG,

Jubileuszowe seminarium z JM Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i władzami starostwa tatrzańskiego w cyklu obchodów 60-le-
cia UR w Krakowie. Od lewej: Andrzej Gąsienica-Makowski starosta powiatu tatrzańskiego, JM Rektor UR w Krakowie prof. dr hab. inż.  
Włodzimierz Sady, prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek – przewodniczący seminarium, ks. prof. Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
i Andrzej Skupień wicestarosta powiatu tatrzańskiego

Wystąpienie dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR – Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
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•	 98	 posterów	 medialnych	 w	 5-ciu	
sesjach.
Odbyło się również specjalne semina-

rium poświęcone Jubileuszowi XX Sympo-
zjum Naukowego, które rozpoczyna cykl 
obchodów Jubileuszu 60-lecia Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie. We wspólnym 
spotkaniu, które prowadził prof. dr hab. 
inż. Rudolf Michałek, uczestniczyli rów-
nież zaproszeni goście. Starosta Powiatu Ta-
trzańskiego Andrzej Gąsienica-Makowski 
– przybliżył Region Tatrzański, wicestarosta 
Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Skupień – 
przedstawił folklor góralski na wesoło oraz 
ksiądz profesor Kazimierz Panuś z Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II, który za-
prezentował wykład Niebo gwiaździste nade 
mną i prawo moralne we mnie - o siedmiu 
cnotach na firmamencie moralności i religii.

SZEROKIE SPEKTRUM TEMATÓW

Dorobek konferencji wzbogaciły ponadto 
wykłady o zróżnicowanej tematyce. Przed-
stawili je:

− dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR 
– Instytut Inżynierii Rolniczej i Infor-
matyki UR w Krakowie Webinarium 
w inżynierii rolniczej,

− dr med. Danuta Galicka-Latała – 
Collegium Medicum Uniwersytet Ja-
gielloński w Krakowie Długo, zdrowo, 
bezproblemowo,

− prof. dr hab. Eugeniusz Herbut – In-
stytut Zootechniki w Balicach Stan rol-
nictwa ekologicznego w Polsce,

− prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek – 
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informa-
tyki UR w Krakowie Etyka w nauce, 

− ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego i prof. dr hab. inż. Rudolf 
Michałek – Instytut Inżynierii Rolni-
czej i Informatyki UR w Krakowie Do-
chodzenia do prawdy w nauce i teologii,

− ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego Granice modyfikacji pier-
wotnego zamysłu stwórcy,

− prof. dr hab. Józef Szlachta – Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu Nowa 
ścieżka awansu naukowego,

− prof. dr hab. Monika Waksmudz-
ka-Hajnos – Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie Stefan Banach - fakty znane 
i nieznane,

− dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. 
SGGW – Wydział Nauk o Żywie-
niu Człowieka i Konsumpcji SGGW 
w Warszawie Ocena parametryczna jed-
nostek naukowych.
Stałymi punktami konferencji są semi-

naria na temat: etyka w nauce i dydaktyce 
oraz rozwój kadry naukowej.

Problematyka większości referatów ple-
narnych i posterów obejmowała następujące 
zagadnienia:
•	 eksploatację	maszyn	rolniczych,
•	 organizację	i	ekonomikę	inżynierii	

rolniczej,
•	 zarządzanie	inżynierią	rolniczą,
•	 suszarnictwo	płodów	rolnych,
•	 problemy	energetyczne	ze	szczegól-

nym uwzględnieniem energetyki 
odnawialnej,

•	 automatyka	i	robotyzacja	w	rolnictwie,
•	 ergonomia	w	konstrukcjach	maszyn,
•	 agrofizyka,

•	 techniki	informatyczne	w	badaniach	
rolniczych.
W tegorocznym jubileuszowym sym-

pozjum program poszerzono o prezentacje 
ludowej twórczości w prowadzonym co-
rocznie cyklu Artyści Podhala. W tej części 
wystąpił artysta malarz z Białego Dunajca 
Ireneusz Wrzesień, wieloletni dyrektor Ze-
społu Szkół Plastycznych im. Antoniego Ke-
nara w Zakopanem. W bardzo interesujący 
sposób przedstawił swoją twórczości, którą 
wzbogacił wystawą obrazów.

W odczuciu uczestników, poprzez inte-
grację całego krajowego środowiska, sympo-
zjum spełniło zasadnicze cele. Duży udział 
najmłodszych uczestników, przeważnie dokto-
rantów, pozwolił im na „wykorzystanie grona 
profesorów” do własnej oceny prezentowanych 
metod badawczych, formułowania i uzasad-
niania problemów naukowych jak i poprawnej 
analizy uzyskanych wyników badań.

W dyskusji podsumowującej szkołę 
uczestnicy prosili o kontynuację tego cyklu 
sympozjum, zgłaszając równocześnie propo-
zycje jej doskonalenia.

Opracowanie: prof. dr hab. inż. Rudolf 
Michałek kierownik naukowy sympozjum, 

dr hab. inż. Hubert Latała sekretarz 
sympozjum, autor zdjęć

Spotkanie z artystą malarzem Ireneuszem Wrześniem, 
prowadzi je prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek
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O przyszłości drobnych gospodarstw rol-
nych dyskutowali w Chotowej koło Dębicy 
naukowcy, przedstawiciele instytucji rol-
niczych z województwa podkarpackiego 
oraz pięciu izb rolniczych reprezentujących 
makroregion podczas konferencji Drobne 
gospodarstwa rolne w rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich odbywającej się w ramach 
Porozumienia Izb Rolniczych Polski Połu-
dniowo-Wschodniej. Spotkanie zorganizo-
wała Podkarpacka Izba Rolnicza wspólnie 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie 
i izbami rolniczymi zrzeszonymi w ramach 
Porozumienia Izb Polski Południowo-
Wschodniej. 

NOWA PERSPEKTYWA FINASOWA WPR

Podczas dwudniowej konferencji przed-
stawiciele świata nauki i praktycy zasta-
nawiali się nad kwestią poprawy sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw niskotowaro-
wych, które są charakterystyczne nie tylko 
dla naszego makroregionu, ale występują 
w wielu krajach UE. Można stwierdzić 
nawet, że takie gospodarstwa dominują. 
Ze względu na różną specyfikę gospo-
darstw niskotowarowych nie można prze-
nieść gotowych wzorców wspierania ich 
z innych krajów UE. Należy więc wypra-
cować własne rozwiązania, które pomogą 
rozwijać się gospodarstwom tego typu. 
Nowa perspektywa finansowa WPR bę-
dzie stwarzała inne możliwości podziału 
środków, dlatego też wiedząc, że będzie 
mniej funduszy, uczestnicy konferencji 
zauważyli, że należy wyeliminować barie-
ry ograniczające dostęp drobnych gospo-
darstw do pomocy i doprowadzić do tego 

Konferencja „Drobne gospodarstwa rolne 
w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” 
Chotowa, 14-15 lutego 2013 r.

by gospodarstwa te nie miały tylko charak-
teru socjalnego, ale stawały się wizytówką 
obszarów wiejskich.

Mieczysław Paradowski, wicedy-
rektor Departamentu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w MRiRW odnosząc się 
do WPR na lata 2014-2020 przypomniał 
uczestnikom konferencji o możliwości 
przesunięcia środków pomiędzy filarami 
i o konieczności uwzględnienia polityki re-
gionalnej. Podkreślił, że tak naprawdę nie 
wiadomo jakimi kwotami będzie dyspono-
wał nowy PROW, ponieważ będą w nim 

uwzględnione środki na zapłatę zobowią-
zań z lat poprzednich np. z tytułu rent 
strukturalnych, zalesień czy programów 
rolnośrodowiskowych. Trzeba również pa-
miętać o tym, że 20 proc. środków nowego 
PROW ma być przeznaczone na niezbyt 
dokładnie jeszcze doprecyzowaną „ochro-
nę środowiska”.

WYKŁADY EKSPERTÓW

Podczas czterech sesji plenarnych głos 
zabierali naukowcy z Uniwersytetu 

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady odbiera Odznakę Honorową Świętego 
Izydora Oracza 
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Rolniczego w Krakowie: prof. dr hab. 
inż. Janusz Żmija, dr hab. inż. Józef 
Kania, prof. UR i prof. dr hab. inż. 
Wiesław Musiał. Wykłady wygłosili 
również: prof. dr hab. Adam Czudec 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Lech 
Goraj z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 
i dr Mirosław Drygas z Instytutu Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. 
Kilkakrotnie wypowiadał się również  
dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert z Kan-
celarii Prezydenta RP. W trakcie kon-
ferencji na temat znaczenia niskotowa-
rowych gospodarstw rolnych mówili 
również: Lucjan Kuźniar – członek Za-
rządu  Województwa Podkarpackiego, 
Alicja Wosik – wicewojewoda podkar-
packi, Stanisław Bartman – prezes Pod-
karpackiej Izby Rolniczej, Zygmunt So-
snowski – dyrektor rzeszowskiej Agencji 
Nieruchomości Rolnej, Bogusław Majka 
– zastępca wójta gminy Czarna oraz Ra-
fał Serafin – prezes Fundacji Partner-
stwo dla Środowiska.  List od posła Jana 
Burego odczytała Justyna Piekut.

STANOWISKA KOŃCOWE

W trakcie konferencji odbyło się posiedze-
nie izb rolniczych zrzeszonych w Porozu-
mieniu Izb Polski Południowo-Wschodniej. 
Uczestniczyli w nim prezesi, dyrektorzy 
i przedstawiciele zarządów izb rolniczych: 
lubelskiej, świętokrzyskiej, małopolskiej, 
śląskiej i podkarpackiej.

Sygnatariusze porozumienia wypra-
cowali sześć stanowisk. W pierwszym, od-
noszącym się do szkód łowieckich człon-
kowie porozumienia apelowali o szybką 
nowelizację ustawy Prawo Łowieckie, 
uwzględniającą propozycje zgłoszone 
przez samorząd rolniczy. W kolejnych 
stanowiskach domagali się zwiększenia 
puli środków na scalenia gruntów, zmiany 
zapisów znowelizowanej ustawy o ubez-
pieczeniach społecznych umożliwiających 
łączenie okresów ubezpieczenia rolnika 
w KRUS i ZUS oraz postulowali o zwięk-
szenie stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolniczej, 
a także o zwiększenie normy zużycia tego 

oleju do 120 litrów na 1 hektar użytków 
rolnych. Członkowie porozumienia odno-
sząc się do planów wprowadzenia podatku 
dochodowego dla rolników, opowiedzieli 
się za utrzymaniem obecnego systemu, czy-
li za opłacaniem przez rolników dotych-
czasowego podatku rolnego, a w kwestii 
gospodarstw niskotowarowych domagali 
się jak najszybszego opracowania nowych 
zasad wsparcia gospodarstw niskotowaro-
wych i wdrażających je krajowych regula-
cji prawnych.

Stanowiska i wnioski z konferencji 
zostaną wykorzystane do przygotowania 
dokumentu podsumowującego spotkanie 
w Chotowej, pod nazwą Deklaracja Pod-
karpacka, który będzie zawierał wskazówki 
kierunków zmian w rolnictwie zapropono-
wane zarówno przez samorząd rolniczy, jak 
i przedstawicieli świata nauki.

Opracowanie: mgr inż. Anna Goławska
Katedra Zarządzania  

i Marketingu w Agrobiznesie
Zdjęcia: Artur Warzecha  

– Podkarpacka Izba Rolnicza

Zebrani z uwagą słuchali wystąpień prelegentów
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Już po raz dwudziesty pierwszy w ramach 
Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zako-
panem spotkali się czołowi polscy hodowcy 
bydła, pracownicy naukowi oraz reprezen-
tanci organizacji i firm wspierających chów 
i hodowlę bydła w Polsce i za granicą. Pod-
czas Szkoły Zimowej podejmowano zagad-
nienia dotyczące najważniejszych obecnie 
problemów w produkcji mleka i wołowiny 
w kraju na tle światowym.

Obrady odbyły się w obrębie jedenastu 
dwugodzinnych sesji poświęconych następu-
jącym zagadnieniom:

1. Genetyka i hodowla bydła mlecz-
nego, w tym przede wszystkim rewolucyjne 
zmiany dotyczące wprowadzanej w Europie 
selekcji genomowej, na przykładzie hodow-
li francuskiej (Sophie Mattalia z Institut 
de l’Elevage). Zmiany te w przyszłości będą 
dotyczyć również krajowej hodowli bydła, 
czego jednym z etapów było utworzenie 
Konsorcjum Genomika Polska (dawniej 
MASinBULL), które 26 października 2012 
roku zostało przyjęte do europejskiego kon-
sorcjum Eurogenomics (dr Tomasz Kry-
chowski z Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka). Stwierdzono 
między innymi, że obecnie istnieją warunki 
do tego, aby polscy hodowcy mogli korzystać 
w praktyce hodowlanej z korzyści jakie daje 
selekcja genomowa, jednak najpierw muszą 
być sformułowane odpowiednie krajowe 
przepisy prawne.

2. Genetyka i hodowla bydła mię-
snego, w ramach której podjęto między in-
nymi temat jakości wołowiny pochodzącej 
od zwierząt transgenicznych (prof. Peter 
Chrenek ze Słowackiego Uniwersytetu 
Rolniczego w Nitrze) i omówiono znaczenie 

pracy hodowlanej w stadach bydła mięsnego 
w Polsce (dr inż. Zenon Choroszy i in. z IZ 
BIP w Balicach).

3. Długowieczność bydła a intensyfi-
kacja produkcji mleka, w tym doskonalenie 
długowieczności bydła (prof. Andrzej Fili-
stowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu), jej uwarunkowania środowisko-
we (prof. Tadeusz Kośla z SGGW w War-
szawie) i związane z błędami żywieniowymi 
(prof. Maria Dymnicka z SGGW w War-
szawie) oraz ukazanie długowieczności by-
dła jako miary dobrostanu zwierząt (dr inż. 
Krzysztof Adamczyk z UR w Krakowie).

4. Aspekty ekonomiczne długowiecz-
ności bydła mlecznego, podjęte w refera-
tach prof. Henryka Runowskiego (SGGW 
w Warszawie) oraz prof. Wojciecha Ziętary 
i mgr. Marcina Adamskiego (IERiGŻ-PIB 
w Warszawie). Po wysłuchaniu referatów 

można było dojść do wniosku, że krótkie 
użytkowanie krów mlecznych (do 2-3 lakta-
cji) w Polsce nie zawsze musi być wymuszo-
ne przez niezależne od hodowcy czynniki 
ekonomiczne.

5. Żywienie bydła (prof. Zygmunt 
M. Kowalski – UR w Krakowie i dr hab. 
Krzysztof Słoniewski – IGiHZ PAN w Ja-
strzębcu), skupiono się również na opracowa-
nej przez nich metodzie wykrywania i mo-
nitorowania stanów subklinicznych ketozy. 
Metoda ta jest unikalna w skali światowej 
i po raz pierwszy została przedstawiona wła-
śnie podczas tegorocznej Szkoły Zimowej. 
Z kolei preparaty do leczenia ketozy omówił 
Zbigniew Pustuła z firmy Blattin Polska.

6. Przyszłość polskiego mleczarstwa 
– w tym temacie zaprezentowano przy-
kłady wzorowej współpracy między spół-
dzielnią mleczarską a polskim hodowcą, 

XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

Zakopane, 11-15 marca 2013 r. 

Od lewej: prof. dr hab. Zygmunt Gil kierownik KHB UR w Krakowie, JM Rektor UR w Kra-
kowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, prof. dr hab. Tadeusz Szulc – prezydent Klubu 
Hodowców Bydła
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scharakteryzowano trendy zachodzące 
w handlu zagranicznym Polski tzw. galante-
rię mleczarską, współczesne uwarunkowania 
rynku mleka, a także porównano funkcjono-
wanie małych i średnich gospodarstw mlecz-
nych w Polsce i we Francji. Referentami tej 
sesji byli: dr hab. Monika Wszołek i dr 
hab. Jacek Domagała (UR Kraków), mgr 
inż. Andrzej Stefanowicz i mgr inż. Mo-
nika Grzeszuk (SM SPOMLEK), prof. Eu-
geniusz Otoliński i prof. Jan Szarek (UR 
Kraków) oraz mgr inż. Marzena Kęsek 
(UP we Wrocławiu).

7. Nowoczesne technologie w chowie 
bydła mlecznego, gdzie podjęto temat tech-
niki cyfrowej w doju maszynowym krów 
(prof. Henryk Juszka UR w Krakowie), 
kierunków rozwoju nowoczesnych sterow-
ników doju (dr inż. Aleksander Jędruś UP 
Poznań), doju ćwiartkowego dla hal udojo-
wych - Milpro P4-C firmy Milkline (mgr inż. 
Piotr Koźlicki z firmy Milkline), odkrywa-
nia danych w robocie udojowym Lely Astro-
naut A4 (mgr inż. Joanna Aerts, mgr inż. 
Rafał Lipiński z firmy Lely East), DeLaval 
OptimatTM – automatyzację żywienia krów 
mlecznych (dr Renata Włodarczyk z firmy 
DeLaval) oraz wykorzystanie wielowirni-
kowca w nowoczesnym chowie bydła (dr inż. 
Robert J. Tomczak i in. z UP Poznań).

8. Ekologiczna produkcja mleka – dr 
hab. Beata Kuczyńska (SGGW w War-
szawie) omówiła walory dietetyczne mleka 
produkowanego w certyfikowanych go-
spodarstwach ekologicznych krajów Unii 
Europejskiej, Ewa i Dorota Metera (BIO-
EKSPERT Sp. z o.o.) przybliżyły produkcję 
mleka w gospodarstwach ekologicznych wy-
branych krajów UE oraz przepisy dotyczące 
chowu i hodowli bydła w polskich gospodar-
stwach ekologicznych. Z kolei dr inż. Kry-
styna Zielińska (Instytut Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego) omówiła 
wpływ jakości pasz objętościowych na jakość 
mleka w gospodarstwach ekologicznych.

9. Ekologiczna produkcja wołowi-
ny, gdzie przedstawiono porównanie stanu 
zdrowia krów oraz jakość uzyskiwanej wo-
łowiny w gospodarstwach ekologicznych 

i konwencjonalnych (prof. Ewa Rembiał-
kowska SGGW w Warszawie), krajowe 
uwarunkowania ekologicznego chowu bydła 
mięsnego (dr inż. Jacek Walczak IZ PIB 
w Balicach), a dr inż. Bogumiła Choroszy 
(IZ PIB w Balicach) przedstawiła podkar-
packą wołowinę od simentali jako nową 
jakość na rynku mięsa wołowego, co było 
potwierdzone degustacją dzięki uprzejmo-
ści inż. Edgara Beneš’a – Prezesa Polskiego 
Związku Hodowców Bydła Simentalskiego 
oraz dr inż. Władysława Brejty – Dyrek-
tora ZZD IZ w Odrzechowej. Informacje 
dotyczące polskiej ekologicznej produkcji 
wołowiny można było zobaczyć na tle obec-
nego jej stanu w Słowacji, o czym mówił dr 
Peter Polak z CVZV w Nitrze.

Ostatnie dwie sesje Szkoły poświęcone 
były aktualnym osiągnięciom badawczym 
krajowych i zagranicznych jednostek na-
ukowych. Ich tematyka była różnorodna 
i dotyczyła następujących zagadnień: czyn-
niki epigenetyczne a efekty produkcyjne bydła 
(prof. Ivan Mikula z UVM Košice i in.), ge-
netyczne i epigenetyczne uwarunkowanie ma-
stitis (dr hab. Wiesław Świderek z SGGW 
Warszawa i in.), choroby metaboliczne krów 
oraz nowe choroby u przeżuwaczy w UE 
(prof. Gabriel Kováč i in. UVM Košice), 
krwiopijny nicień Ashwortius sidemi - pierw-
sze stwierdzenie u bydła w Polsce (dr Justyna 
Bień z Instytutu Parazytologii PAN i in.), 

wpływ buhajów różnych ras na długość ciąży 
u krów mlecznych (dr inż. Jolanta Różań-
ska-Zawieja i in. (UP Poznań) oraz ocena 
efektywności opasania bydła i jego wartość 
rzeźna - zadanie nr 2 realizowane w ramach 
projektu: Optymalizacja produkcji wołowi-
ny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca 
do zagrody” (dr hab. Zenon Nogalski i in. 
z UWM Olsztyn).

W sumie wygłoszono 44 referaty, 
a w ramach sesji plakatowych przedstawio-
no 64 doniesienia. Ponadto odbyła się wy-
cieczka do gospodarstwa Kazimierza Wol-
skiego w Kluszkowcach, hodującego bydło 
Galloway.

Szkoła Zimowa po raz kolejny spraw-
dziła się jako możliwość spotkania świata 
nauki z praktyką hodowlaną i produkcyjną. 
Zainteresowani Szkołą Zimową mogą się 
kontaktować z jej organizatorem pod nr tele-
fonu 604404072, a bardziej szczegółowe in-
formacje zawierają materiały Szkoły wydane 
przez IZ PIB w Balicach (Obecne problemy 
produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świe-
cie, Kraków-Zakopane, 2013, ss. 462).

Opracowanie: prof. dr hab. Jan Szarek,  
prof. dr. hab. inż. Zygmunt Gil, 

dr inż. Krzysztof Adamczyk, 
dr inż. Joanna Pokorska, 

dr inż. Grzegorz Skrzyński 
Katedra Hodowli Bydła

Zdjęcia: mgr inż. Jerzy Jaskiernia 

Występy artystyczne
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W Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie odbyła się II Mię-
dzynarodowa Konferencja Doktorantów 
Wielokierunkowość badań w rolnictwie i le-
śnictwie. Była to siódma edycja konferencji 
organizowanej przez Samorząd Doktoran-
tów Uniwersytetu Rolniczego. Honorowy 
patronat nad II Międzynarodową Konfe-
rencją Doktorantów objęli: JM Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Sady, Marek Sowa – 
marszałek województwa małopolskiego 
oraz Stanisław Kalemba – minister rol-
nictwa i rozwoju wsi. Uroczystego otwar-
cia konferencji dokonał dr hab. inż. Syl-
wester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. 
Dydaktycznych i Studenckich. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również m.in. 

dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR 
– Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej i prof. dr hab. inż. 
Elżbieta Boligłowa – kierownik Studium 
Doktoranckiego. 

Członkami komitetu organizacyjnego 
II Międzynarodowej Konferencji Dokto-
rantów byli: mgr inż. Witold Trela – prze-
wodniczący Samorządu Doktorantów, mgr 
inż. Aleksandra Dubicka – sekretarz, 
mgr Aleksandra Skrzypczak – sekretarz 
oraz mgr inż. Pelagia Biłka, mgr inż. 
Łukasz Borek, mgr inż. Monika Cza-
ja, mgr Marcin Czora, mgr inż. Dorota 
Gala, mgr inż. Andrzej Joniec, mgr inż. 
Elżbieta Kornalska, mgr inż. Anna Kry-
sa, mgr inż. Izabella Majewska, mgr inż. 
Mateusz Malinowski, mgr inż. Magda 

Pluta, mgr inż. Agnieszka Pluta-Kubica,  
mgr inż. Katarzyna Olczak i mgr inż.  
Arkadiusz Szałata. 

PRZEGLĄD PRAC BADAWCZYCH

Do najważniejszych celów konferencji na-
leży zaliczyć przegląd prac badawczych 
związanych z wielokierunkowym rozwojem 
rolnictwa i leśnictwa, prezentowanych w for-
mie referatów lub posterów, dyskusję nad 
przeprowadzonymi badaniami i otrzymany-
mi wynikami, a także wymianę informacji 
i poglądów pomiędzy doktorantami z róż-
nych ośrodków akademickich. Istotnym za-
daniem konferencji była również integracja 
środowiska młodych naukowców uczelni 
o profilu rolniczym i przyrodniczym, pocho-
dzących nie tylko z Polski, ale i zza granicy.

220 UCZESTNIKÓW

Konferencja, jak co roku, cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród doktoran-
tów. W tegorocznej edycji wzięło udział 
220 uczestników, w tym ponad 20 obco-
krajowców. Obecni byli nie tylko reprezen-
tanci krakowskich uczelni: Uniwersytetu 
Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Polskiej 
Akademii Nauk, ale i przedstawiciele uczelni 
przyrodniczych z całej Polski – uniwersyte-
tów przyrodniczych w: Poznaniu, Lublinie, 
Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach i Uniwer-
sytetu Techniczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy. Gościliśmy też doktorantów m.in. z: 

II Międzynarodowa konferencja doktorantów 
„Wielokierunkowość badań  
w rolnictwie i leśnictwie”
Kraków, 16 marca 2013 r. 

Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady 
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Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego.

Na konferencję przyjechali również 
młodzi naukowcy zza granicy – przede 
wszystkim z: Szent Istvan University (Wę-
gry), Latvia University of Agriculture (Ło-
twa), Corvinus University of Budapest (Wę-
gry) i University of South Bohemia in Ceske 
Budejovice (Czechy).

Wszyscy uczestnicy, a także zaproszeni 
goście otrzymali materiały konferencyjne, 
zawierające angielskie streszczenia zgłoszo-
nych artykułów, materiały promocyjne Uni-
wersytetu Rolniczego oraz Urzędu Miasta 
Krakowa.

REFERATY I POSTERY

Podczas II Międzynarodowej Konferencji 
Doktorantów w Krakowie 60 uczestników 
zaprezentowało przebieg i wyniki swoich 
badań wygłaszając referaty, natomiast 120 
osób przedstawiło rezultaty swoich prac 
badawczych na posterach. Referaty i poste-
ry, dotyczące szerokiego zakresu zagadnień 
związanych z rozwojem nauk przyrodni-
czych, zostały podzielone na następujące 
sekcje tematyczne: rolnictwo, agroekonomia 
i agroturystyka, ogrodnictwo i architektura 
krajobrazu, zootechnika i weterynaria, bio-
logia i biotechnologia, geodezja i gospodarka 
przestrzenna, ochrona i inżynieria środowi-
ska, leśnictwo, technologia żywności, tech-
nika i inżynieria rolnicza, varia oraz inter-
national. Wystąpienia prelegentów w sesjach 
referatowych oceniane były przez komisje 
składające się z profesorów, doktorów i dok-
torantów Uniwersytetu Rolniczego. W każ-
dej sekcji wyłoniono zwycięzcę, którego pra-
ca została najwyżej oceniona pod względem 
m.in. wartości merytorycznej i formalnej 
oraz oryginalności. Zwycięzcy otrzymali 
cenne nagrody książkowe, które wręczyli  
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 
i prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa.

DO ZOBACZENIA ZA ROK

Uroczystego zamknięcia konferencji doko-
nał dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, 
życząc wszystkim obecnym na sali spotkania 
podczas przyszłorocznej edycji Międzynaro-
dowej Konferencji Doktorantów. Po części 
oficjalnej konferencji, młodzi naukowcy zo-
stali zaproszeni przez organizatorów do Klu-
bu Studenckiego „ARKA” na kolację obfi-
tującą w regionalne przysmaki i wieczorek 
integracyjny.

Samorząd Doktorantów składa ser-
deczne podziękowania władzom Rek-
torskim i Dziekańskim za merytoryczną 

i finansową pomoc w organizacji II Mię-
dzynarodowej Konferencji Doktorantów 
Wielokierunkowość badań w rolnictwie 
i leśnictwie. Dziękujemy również pracow-
nikom naukowo-dydaktycznym za zre-
cenzowanie prac nadesłanych, a następnie 
prezentowanych na konferencji oraz udział 
w komisjach oceniających sesje referatowe 
podczas konferencji. Podziękowania należą 
się również pracownikom Centrum Kon-
gresowego, Centrum Kultury Studenckiej 
oraz stołówki akademickiej, którzy przy-
czynili się do sprawnego przebiegu obrad 
konferencyjnych. 

Opracowanie: mgr inż. Dorota Gala

Uczestnicy z uwagą słuchali wystąpień swoich kolegów

Sesja posterowa
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Z inicjatywy Krystyny Janeckiej, przedsta-
wicielki Zarządu Małopolskiej Izby Rolni-
czej w Krakowie (MIR), zostało zorganizo-
wane I Forum Kobiet Wiejskich w Małopolsce, 
w którym uczestniczyło 60 pań, zaangażo-
wanych w działalność Izby, reprezentujących 
niemal wszystkie powiaty województwa ma-
łopolskiego. W spotkaniu, które odbywało 
się w CDR w Krakowie, uczestniczyli po-
nadto JM Rektor UR w Krakowie prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady wraz z Mał-
żonką, Lucyna Malec – przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 
Małopolskiego oraz pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

ROLA KOBIET WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Podczas Forum organizatorzy starali się 
pokazać, w jaki sposób funkcjonują kobiety 
w środowisku wiejskim w różnych częściach 
świata, jaka jest ich rola oraz perspektywy 

ich działalności. Wszystkie te zagadnienia, 
jak zwykle z wdziękiem i odpowiednią dozą 
humoru, przedstawił prof. dr hab. inż. Cze-
sław Nowak.

Obraz chińskiej wsi i roli kobiet na tam-
tejszych prowincjach zaprezentował Michał 
Czaicki, który jako podróżnik-amator wraz 
z grupą kolegów, przewędrował Państwo 
Środka. Z charakterystyczną cechą młode-
go pokolenia – otwartego na świat, a przede 
wszystkim na nowoczesne techniki informa-
tyczne – zachęcał obecne na spotkaniu Panie 
do nauki języków obcych oraz do korzysta-
nia z możliwości jakie daje Internet.

CZYM JEST GMO?

Podczas Forum poruszono również niezwykle 
ważny, a jednocześnie kontrowersyjny temat 
produkcji żywności z użyciem metod inżynierii 
genetycznej. Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek 
przedstawił w sposób obiektywny i przejrzysty, 

to co kryje się za często demonizowanym okre-
śleniem GMO oraz podał przykłady zasto-
sowań modyfikacji genetycznych w naszym 
życiu. Profesor udowadniał, że zmiany w geno-
mach (mutacje) organizmów żywych to jeden 
z kluczowych warunków ewolucji, biorący 
udział w tworzeniu historii życia na ziemi, ale 
również nieodłączny element naszego codzien-
nego życia. Powszechnie stosowane zabiegi 
takie jak selekcja czy krzyżowanie, to nic in-
nego jak poprawianie cech roślin czy zwierząt 
poprzez zmiany w ich genotypie. Stosowanie 
bardziej zaawansowanych technik inżynierii 
genetycznej to działania przyspieszające te pro-
cesy. Przekonywał też, że GMO to nie tylko 
modyfikacje płodów rolnych, transgeniczne 
rośliny i zwierzęta, ale również przełomowe 
osiągnięcia medycyny (np. produkcja ludzkiej 
insuliny, antybiotyków i szczepionek, pozyski-
wanie organów do przeszczepów) oraz biode-
gradacja odpadów.

Opracowanie: na podstawie publikacji mgr. 
Henryka Dankowiakowskiego, 

dr Szymon Sikorski
Zdjęcia: Jolanta Kałmuk MIR

Redakcja dziękuje Małopolskiej Izbie Rolni-
czej za udostepnienie materiałów prasowych

I Forum kobiet wiejskich w Małopolsce 

Kraków, 16-17 marca 2013 r.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników forum

JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Sady wręczył symboliczny kwiatek wszystkim 
paniom
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W ramach Jubileuszu 60-lecia Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, w Centrum 
Kongresowym UR w Krakowie, odbyła się 
konferencja naukowa Publiczne doradztwo 
rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczeki-
wań mieszkańców wsi. Została ona zorga-
nizowana przez Centrum Doradztwa Rol-
niczego Oddział w Krakowie oraz Zakład 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa 
Uniwersytetu Rolniczego, Instytutu Ekono-
miczno-Społecznego. Głównym celem kon-
ferencji była ocena publicznego doradztwa 
rolniczego w Polsce w kontekście wyzwań, 
jakie stawia nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej 2014-2020.

Konferencja była efektem projektu 
Przyszłość doradztwa rolniczego w nowych 
warunkach realizacji WPR – analizy i bada-
nia, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich (KSOW). Całością prac 
kierował zespół badawczy pod przewodnic-
twem dr. hab. inż. Józefa Kani, prof. UR, 
który był także przewodniczącym Komitetu 
Naukowego Konferencji.

W konferencji wzięło udział ponad 200 
osób. Obecni byli m.in.: JM Rektor UR 
w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady, Tadeusz Nalewajk – wicemini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi, Andrzej Haręż-
lak – wicewojewoda małopolski, Krzysztof 
Mościcki – dyrektor Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, Bronisław Dutka 
– dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Karniowicach, Andrzej 
Kosiniak-Kamysz – przewodniczący Rady 

Krajowa konferencja „Publiczne doradztwo 
rolnicze wobec wyzwań przyszłości 
i oczekiwań mieszkańców wsi”

Kraków, 18-19 marca 2013 r. 

Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 
a także dyrektorzy ośrodków doradztwa rol-
niczego, przedstawiciele urzędów marszał-
kowskich, instytutów badawczych, środo-
wisk naukowych, samorządów rolniczych, 
doradcy rolni i studenci Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie.

Skład Komitetu Naukowego tworzyli 
m.in.: dr hab. Zbigniew Brodziński (Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), 
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak (Uniwer-
sytet Warszawski, redaktor naczelny kwartal-
nika Zagadnienia Doradztwa Rolniczego), dr 
hab. Eugeniusz Chyłek (naczelnik Wydzia-
łu Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej 

w Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy 
Komisji Europejskiej) i prof. dr hab. inż. Sła-
womir Zawisza (Uniwersytet Technologicz-
no-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

WARSZTATY TEMATYCZNE

Konferencja poprzedzona była warsztatami, 
które odbyły się 18 marca w Centrum Do-
radztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 
w trzech zespołach tematycznych, do których 
wprowadzeniem były referaty i koreferaty:

1) Teoretyczne aspekty rozwoju publicz-
nego doradztwa rolniczego w Polsce na tle do-
świadczeń europejskich i światowych – przy-
gotowany przez prof. dr. hab. Andrzeja P. 
Wiatraka, dr. Mirosława Drygasa,

Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
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2) Przyszłość publicznego doradztwa rol-
niczego w projekcji praktyków – przygotowa-
ny przez dr. Henryka Skórnickiego, mgr. 
Jarosława Mostowskiego,

3) Szanse zdynamizowania procesów 
rozwojowych publicznego doradztwa rol-
niczego poprzez wzmocnienie współpracy 
teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy 
i informacji rolniczej – przygotowany przez  
dr. hab. Zbigniew Brodzińskiego, dr. hab. 
Eugeniusza Chyłka.

Wyniki badań i wnioski wypracowane 
w ramach zespołów tematycznych oraz refe-
raty wiodące zaprezentowane zostały pod-
czas obrad plenarnych konferencji w dniu 
19 marca.

SESJA PLENARNA

Referaty na sesji plenarnej wygłosili: dr hab. 
inż. Józef Kania prof. UR w Krakowie, 
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak z Uni-
wersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. inż. 
Sławomir Zawisza z Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,  
dr hab. Eugeniusz Chyłek z MRIRW, 
dr Mirosław Drygas z IRWIR PAN,  
dr Henryk Skórnicki – dyrektor CDR O/
Radom, mgr Jarosław Mostowski – dyrek-
tor ŚODR, dr hab. Zbigniew Brodziński 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie oraz dr Piotr Nowak z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

W krótkich komunikatach przed-
stawiono wyniki badań, zrealizowanych 
w ramach projektu. Wygłosili je: prof. dr 
hab. inż. Wiesław Musiał i dr Barba-
ra Kiełbasa z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, dr inż. Julian Kalinowski 
z UP we Wrocławiu, dr inż. Teresa Miś 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, inż. Ry-
szard Czaicki – prezes Małopolskiej Izby 
Rolniczej, dr Adam Malinowski z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  
mgr Andrzej Kawalec z Wydziału 

Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, mgr Klaudiusz Markiewski 
– kierownik Działu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich CDR O/Kraków, mgr Edward 
Matuszak – dyrektor CDR O/Poznań,  
dr inż. Ryszard Jaworski – dyrektor 
Wielkopolskiego ODR w Poznaniu,  
mgr Andrzej Gmiąt – kierownik PZDR 
w Brzesku, dr inż. Paweł Radomski z In-
stytutu Zootechniki oraz dr Roman Sass 
– dyrektor K-PODR w Minikowie.

Efektem konferencji było przygoto-
wanie komunikatu końcowego w trakcie 
warsztatów podsumowujących. Zawiera 
on wnioski z przeprowadzonych badań oraz 
rekomendacje dotyczące dalszego wspiera-
nia i utrzymania publicznego doradztwa 
rolniczego w nowej perspektywie finansowej 
2014-2020. Konferencja była również dosko-
nałą okazją do wymiany poglądów środowi-
ska naukowego i praktyków oraz poszerzenia 
wiedzy na temat stanu i problemów doradz-
twa rolniczego w Polsce. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.cdr.gov.pl (Relacja z Krajo-
wej Konferencji „Publiczne doradztwo rolni-
cze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań 
mieszkańców wsi”).

Opracowanie: dr Barbara Kiełbasa
Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i Doradztwa
Instytut Ekonomiczno-Społeczny

Prof. dr. hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
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W pięknej zimowej scenerii w Centrum 
Szkolenia LZD w Krynicy-Zdroju odbyła 
się ogólnopolska konferencja chiropterolo-
giczna zorganizowana przez Polskie Towa-
rzystwo Ochrony Przyrody „pro Natura”. 
Konferencja ta przebiegła pod hasłem Wy-
pracowanie czynnych metod ochrony nietope-
rzy” i była podsumowaniem projektu Ochro-
na podkowca małego w Polsce realizowanego 
dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej 
i NFOŚiGW. 

Podczas pierwszego dnia pokazano dzia-
łania prowadzone w ramach projektu na rzecz 
ochrony podkowca, zilustrowane zdjęciami 
Łukasza Płoskonia. Natomiast drugi dzień 
rozpoczął się od wyjazdu terenowego w trak-
cie, którego pokazane zostały wyremonto-
wane z funduszy unijnych dachy: budynku 

Ogólnopolska konferencja chiropterologiczna 
„Wypracowanie czynnych metod 
ochrony nietoperzy”

szkoły w Wojkowej, cerkiewki w Jastrzębiku 
oraz Złockim, gdzie znajdują się kolonie roz-
rodcze podkowca małego. Pozostałą część 
konferencji wypełniły referaty omawiające 
wyniki działań związanych z ochroną pod-
kowca małego, problemy z jakimi borykają 
się nietoperze oraz sposoby ich rozwiązy-
wania i dyskusja. Wygłoszono 15 referatów, 
a na 20 posterach przedstawiono wyniki ba-
dań stanowiących integralną część projektu 
ochrony podkowca małego w Polsce. 

Głównymi referującymi byli człon-
kowie zespołu zaangażowanego w realiza-
cję projektu: Rafał Szkudlarek, Andrzej 
Węgiel, Krzysztof Piksa, Jolanta Węgiel 
i Anna Bator.

Opracowanie: mgr inż. Lucyna Kud 
Zdjęcia: Andrzej Węgiel i Lucyna Kud

Krynica-Zdrój, 22-24 marca 2013 r. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Budka dla podkowca małego
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Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji odbyła się VIII Ogólnopolska Konfe-
rencja Kół Naukowych Studentów Geodezji, 
którą zorganizowało Koło Naukowe Geode-
tów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-
jął JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

W konferencji brało udział 7 kół nauko-
wych zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie 
Studentów Geodezji z całej Polski: Między-
narodowe Koło Naukowe Geodezji Sateli-
tarnej i Nawigacji „GeoSiN” z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sto-
warzyszenie Studentów Wydziału Geode-
zji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 
„Geoida”, Koło Naukowe Studentów „Geo-
Pixel” z Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe 
Geodetów z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe 

Geodetów „Agrimensor” z Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach, Koło Naukowe Geodetów 
„Dahlta” z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie oraz Koło Naukowe Geodetów 
z Uniwersytetu Rolniczego. Ponadto refera-
ty wygłaszały 2 koła kandydujące do OKSG: 
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii „ME-
TIRI” z Akademii Morskiej w Szczecinie 
i Studenckie Koło Naukowe Geodetów 
„Geo-Team” z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-
Ekonomicznej w Rzeszowie.

NOMINACJE DO JURY

W przyjaznej atmosferze studenci oraz za-
proszeni goście spotkali się w auli Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska i Geodezji przy 
ul. Balickiej 253a. Celem wydarzenia było 
przede wszystkim zaprezentowanie przez 
studentów swoich osiągnięć w dziedzinie 
geodezji, ale również wymiana doświad-
czeń i nawiązanie nowych znajomości. 

Konferencję otworzył opiekun KNG 
UR dr inż. Zbigniew Siejka oraz prezes 
OKSG inż. Żaneta Szłapka. Dziekan Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski 
wręczył nominacje do członkostwa w Jury 
pracownikom Uniwersytetu Rolniczego 
oraz zaproszonym gościom: dr hab. inż. 
Andrzejowi Kwincie, dr inż. Markowi 
Ślusarskiemu, dr inż. Bartoszowi Mitce, 
dr inż. Dorocie Świątoniowskiej, dr inż. 
Tomaszowi Salacie, dr inż. Andrzejowi 
Pachucie, dr inż. Krzysztofowi Mąkol-
skiemu, prof. PW oraz dr inż. Pawłowi 
Sikorze. Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady życzył wszystkim przybyłym 
studentom owocnej rywalizacji i udanego 
pobytu w Krakowie. 

Zanim rozpoczął się konkurs wszyscy 
mieli przyjemność wysłuchać wykładu inau-
guracyjnego Rola altimetrii satelitarnej w ba-
daniach ocieplania się klimatu Ziemi, który 
wygłosił prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek. 
Drugiego dnia wykład Inżynieria satelitarna 
– wyzwania dla Polski zaprezentował dr inż. 
Włodzimierz Lewandowski.

KONKURS

Konferencja została podzielona na dwa pa-
nele referatowe. W pierwszym dniu wygło-
szono 18 referatów, natomiast w drugim 16. 
W drodze konkursu Jury wyłoniło zwycięz-
ców oraz wyróżnionych:
Dzień pierwszy:
Miejsce I: Jolanta Siewiert, KNS 
„GeoPixel”,
Miejsce II: Michał Buczek, KNG „Dahlta”,

VIII Ogólnopolska Konferencja 
Kół Naukowych Studentów Geodezji

Kraków, 22-23 kwietnia 2013 r.

Zwycięzcy plebiscytu GeoAzymuty oraz zaproszeni goście, fot. Paweł Porębowicz
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Miejsce III: Michał Surmiak, Damian Wy-
derka, SKNG „Agrimensor”.
Wyróżnienia:

− Małgorzata Wasiak, KNS 
„GeoPixel”,

− Urszula Suchocka, Urszula Wró-
blewska, Maciej Krzyczyński, Mię-
dzynarodowe Koło Naukowe Geode-
zji i Nawigacji „GeoSiN”,

−	 Olga Grzeja, Kamil Kaźmierski, 
Adrian Kaczmarek, Mateusz Droż-
dżewski, SKNG UP,

−	 Alicja Drabik, Dawid Kudas, Ola 
Kuśmierczyk, KNG UR,

−	 Członkowie Stowarzyszenia Studen-
tów Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej „Geoida”.

Dzień drugi:
Miejsce I: Katarzyna Pogorzelec, Magda-
lena Szymańska, KNG „Dahlta”,
Miejsce II: Tomasz Noszczyk, Łukasz Mi-
kołajczyk, KNG UR,
Miejsce III: Anna Kamińska, Natalia Kę-
dzior, Stowarzyszenie Studentów Wydziału 
Geodezji i Kartografii Politechniki War-
szawskiej „GEOIDA”.
Wyróżnienia:
−	 Maciej Gruszczyński, Marta Ra-

jewska, KNS „GeoPixel”,
−	 Adrian Gersztof, Mateusz Wierz-

bicki, KNGiK „METIRI”,
−	 Maria Ciechanowicz, Bartosz Dą-

browski, Paweł Janek, SKNG UP,
−	 Rafał Antosz, SKNG „Geo-Team”,
−	 Weronika Polnik, Barbara Kalisz, 

SKNG „AGRIMENSOR”.
Nagrodę główną – niwelator, ufundo-

wała firma TPI, drugie miejsce – program 
ArcGis i prenumeratę firma ESRI oraz mie-
sięcznik GEODETA, natomiast pozostałe 
upominki firma ESRI. Nagrody wręczył dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Pro-
rektor ds. Dydaktycznych i Studenckich.

NIE TYLKO NAUKA

Miłym przerywnikiem konferencji była 
gala rozdania nagród II edycji Studenckiego 

Plebiscytu GeoAzymuty oraz bankiet z oka-
zji przewodnictwa KNG UR w OKSG, któ-
re odbyły się 22 kwietnia w Hotelu Europej-
skim w Krakowie. Przybyły władze uczelni, 
nominowani w plebiscycie, studenci oraz 
zaproszeni goście.

Po konferencji odbyło się spotkanie za-
rządu OKSG, podczas którego wybrano Sto-
warzyszenie Studentów Wydziału Geodezji 
i Kartografii Politechniki Warszawskiej 

Członkowie Jury oraz zgromadzeni studenci podczas konferencji, fot. Paweł Porębowicz

„GEOIDA” do objęcia prezydencji w OKSG 
na rok akademicki 2013/2014.

Koło Naukowe Geodetów UR pragnie 
szczególnie podziękować władzom Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, jak również 
władzom Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji za wsparcie, bez którego nie mo-
gło odbyć się to wydarzenie.

Opracowanie: Gabriela Więckowska
prezes KNG UR
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Tradycyjnie już w marcu na Długiej Polanie 
koło Nowego Targu odbyły się Międzywy-
działowe Mistrzostwa UR w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie. W tym roku była 
to druga edycja zawodów, których organiza-
torem były Studium Wychowania Fizyczne-
go i Klub Uczelniany ASZ-UR.

DUCH RYWALIZACJI

Ponad stu zawodników naszej Uczelni ambit-
nie rywalizowało w grupach pracowników, 
studentów oraz dzieci i młodzieży. Piękna, 
słoneczna pogoda, świetnie przygotowana 
trasa slalomu giganta zachęcały do rywali-
zacji. Podczas oglądania trasy przejazdu da-
wało się wyczuć atmosferę napięcia, bo każ-
dy z zawodników pragnął wygrać w swojej 
grupie i uzyskać punkty dla wydziału i tym 
samym zdobyć puchar ufundowany przez 
SWF. W ubiegłym roku zwyciężył Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny.

GOŚCIE NA STOKU

Miłą niespodzianką był start w zawodach 
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Lepiarczyka 
dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomiczne-
go oraz dr. hab. inż. Sławomira Francika 
prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki.

Zawody przebiegały w bardzo przyja-
znej atmosferze, zawodnicy dopingowali 
się wzajemnie, chociaż nie każdemu udało 
się dojechać do mety. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe upominki, a w punk-
tacji indywidualnej atrakcyjne nagrody, 
dyplomy i medale. Cała oprawa zawodów, 
nagrody, upominki oraz poczęstunek były 
możliwe dzięki hojnemu wsparciu finanso-
wemu JM Rektora UR prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierza Sady i wszystkich dzieka-
nów, za co serdecznie dziękują organizatorzy 
zawodów.

ZWYCIĘZCY

Po dwóch przejazdach w łącznej punkta-
cji w narciarstwie i snowboardzie w grupie 
kobiet zwyciężył Wydział Ogrodniczy, 
a w grupie mężczyzn Wydział Leśny. 

W punktacji generalnej zwyciężył Wy-
dział Leśny, na II miejscu uplasował się 

Wydział Ogrodniczy, III miejsce zajął Wy-
dział Rolniczo-Ekonomiczny. 

Szczegółowe wyniki z zawodów do-
stępne są na stronie www.swf.ur.krakow.pl, 
a zdjęcia w galerii AZS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za-
wodnikom za liczny udział w zawodach, 
przyjazną i sportową atmosferę, a już dzisiaj 
zapraszamy za rok na kolejne mistrzostwa.

Opracowanie: mgr Małgorzata Michalska

Leśnicy najlepsi w narciarstwie 
i snowboardzie!
Długa Polana, 2 marca 2013 r.

Uczestnicy zawodów na mecie

Zawodnicy walczyli o każdą sekundę
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Hasłem tegorocznego Dnia Otwartego było 
zdanie Z natury najlepsi! Towarzyszyło ono 
organizatorom i uczestnikom Dnia Otwar-
tego organizowanego w Centrum Kon-
gresowym Uniwersytetu Rolniczego przez 
Uczelnianą Radę Samorządu Studentów we 
współpracy z Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Uniwersytetem dla Młodzieży.

Podczas tegorocznej edycji promocja 
Uczelni opierała się na połączeniu krótkich 
prelekcji i degustacji małopolskich produk-
tów regionalnych. W uroczystości wzięły 
udział władze Uczelni oraz grono dziekań-
skie, ponadto gościliśmy również około 200 
osób z około 60 szkół ponadgimnazjalnych 
z kilku województw.

OFICJALNE OTWARCIE

Po serdecznym przywitaniu przybyłych go-
ści przez koordynatora Uniwersytetu dla 
Młodzieży – prof. dr hab. inż. Kazimierza 
Wiecha poproszono o uroczyste otwarcie 
Dnia Otwartego JM Rektora prof. dr. hab. 
inż. Włodzimierza Sady. Następnie głos 
zabrał dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich, który przedstawił informacje do-
tyczące przyszłych studentów, szczegółowo 

omawiając zasady rekrutacji na poszczególne 
wydziały Uniwersytetu Rolniczego.

Kolejną osobą, która zabrała głos była 
przewodnicząca Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów – inż. Anna Orlof, która 
przedstawiła działalność studentów UR po-
przedzając swoje wystąpienie wideoklipem 
Lip Dub UR, w którym występujące osoby 
poruszają wargami do odtwarzanej z play-
backu piosenki. Zwróciła uwagę na miłą 
i przyjemną atmosferę panującą podczas za-
jęć oraz zachęcała do aktywnego życia aka-
demickiego, pragnąc utrwalić w świadomo-
ści młodszych kolegów i koleżanek, iż studia 
to nie tylko nauka i egzaminy, ale również 
własny rozwój osobowości i umiejętności 
na różnych płaszczyznach. Następnie kie-
rownik Centrum Kultury Studenckiej – 
mgr inż. Michał Szanduła zaprezentował 
działalność artystyczno-kulturalną studen-
tów na przykładzie organizacji wchodzących 
w skład Centrum Kultury Studenckiej. 

NAUKA I KULTURA

Podczas drugiej części spotkania głos zabrał 
dr inż. Piotr Wężyk, przedstawiając wykład 
na temat Technologie scaningu laserowego 
w badaniach środowiska. W kolejnej prelekcji 
Ostro-Piekąco-Kolorowo-Smacznie zaprezen-
towanej przez dr Marka Gibińskiego moż-
na było uzyskać informacje o produktach 
żywnościowych.

Następnie w Auli Centrum Kongreso-
wego przyszli studenci zobaczyli i usłyszeli 
popis umiejętności Chóru Uniwersytetu 
Rolniczego, Studenckiego Zespołu Góral-
skiego UR SKALNI i Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich HAGARD.

Pod koniec spotkania goście zostali za-
proszeni do indywidualnego zapoznania się 
z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Rolni-
czego przy stoiskach przygotowanych przez 
studentów oraz nauczycieli akademickich, 
a także do zwiedzenia Centrum Edukacji 
Gleboznawczej – Muzeum Gleb. 

Po szerokim przedstawieniu i zapozna-
niu zgromadzonych gości z ofertą dydak-
tyczną Uniwersytetu Rolniczego, przyszli 
studenci mogli opuścić budynek Wydziału 
Leśnego z wiedzą, która ułatwi im wybór 
kierunku na naszej Uczelni. 

Organizacja Dnia Otwartego sprawia 
Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów 
wielką przyjemność i satysfakcję, ponadto za-
ciekawione twarze przybyłych uczniów oraz 
duże zainteresowanie ofertą edukacyjną pre-
zentowaną przy stoiskach wydziałowych po-
zwala nam uznać tegoroczny Dzień Otwarty 
za kolejną udaną prezentację naszej Uczelni.

Dziękujemy władzom Rektorskim 
i Dziekańskim za wsparcie i obecność, Pa-
niom z Biura Informacji i Promocji za opie-
kę medialną, a nauczycielom akademickim 
i studentom za zaangażowanie. 

Opracowanie: inż. Paweł Walner
Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Dzień Otwarty UR – „Z natury najlepsi”
Kraków, 6 marca 2013 r.

Uczestnicy Dnia Otwartego

Oferta Uczelni cieszyła się dużym 
zainteresowaniem
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W Biuletynie z czerwca 2012 r. informo-
waliśmy o modernizacji parku maszy-
nowego Rolniczego Gospodarstwa Do-
świadczalnego w Prusach. W marcu 2013 
r. został rozstrzygnięty przetarg na zakup 
nowego ciągnika. Jako najkorzystniejszą 
ofertę wśród startujących w przetargu 
nieograniczonym na zakup ciągnika rol-
niczego dla potrzeb RGD Prusy, komisja 
wybrała ciągnik New Holand T7.210. Jest 
to bardzo nowoczesna konstrukcja, mająca 
możliwość obsługi przedniego i tylnego 
zawieszania oraz tylni i przedni wał od-
bioru mocy. Dodatkowo w trosce o środo-
wisko naturalne oraz jakość naszych pro-
duktów ciągnik wyposażony jest system 
oczyszczania spalin Adblu i spełnia normę 
środowiskową 4. Dostawcą maszyny była 
tarnowska firma „Wia-Lan”.

Modernizacja parku 
maszynowego Rolniczego 
Gospodarstwa Doświadczalnego
Prusy, 12 marca 2013 r.

Odbioru maszyny dokonali człon-
kowie komisji przetargowej prof. dr hab. 
Bogusław Cieślikowski, mgr inż. Jerzy 
Jaskiernia pełnomocnik Rektora ds. Stacji 
Doświadczalnych i Rolniczego Gospodar-
stwa Doświadczalnego oraz Karol Ledwich 
kierownik RGD. Przeszkolenie podsta-
wowe dla operatora sprzętu Henryka Kra-
jewskiego oraz jazdy próbne poprowadził  
mgr inż. Zbigniew Sądel kierownik Działu 
Handlowego „Wia-Lan” – absolwent UR.

Jest to już drugi w RGD nowoczesny 
ciągnik rolniczy stanowiący dopełnienie 
ekonomiczno-technologicznej reorganizacji 
gospodarstwa uniwersyteckiego, które pra-
cuje od 2013 r. na areale 210 ha użytków rol-
nych w tym 11 ha sadów.

Opracowanie i zdjęcie: 
mgr inż. Jerzy Jaskiernia

Ciągnik New Holand T7.210

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Ar-
chitektury Krajobrazu Wydziału Inżynie-
rii Środowiska i Geodezji uczestniczyła 
w latach 2010-2013 w międzynarodowym 
projekcie Development of New Land Gover-
nance Studies in Macedonia and Ukraine 
z programu UE TEMPUS. Jego celem było 
opracowanie nowego programu studiów 
drugiego stopnia w dziedzinie zarządzania 
gruntami przez dwa uniwersytety macedoń-
skie oraz cztery ukraińskie. Nowy program 
studiów oficjalnie obowiązuje od września 
2012 r., a jego realizacja przyczyni się do za-
silenia organów administracyjnych Macedo-
nii i Ukrainy w wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów z zakresu zarządzania gruntami 
i administracji. W związku z tym będzie 
on promować zrównoważony rozwój poli-
tyki gruntowej, ułatwiając administrowanie 
gruntami w tych krajach. Ponadto projekt 
ten wzmocni przebieg Procesu Bolońskiego 
w macedońskim i ukraińskim szkolnictwie 
wyższym.

Efektami wspólnego projektu są:
•	 nowo	 opracowany	 program	 nauczania	

studiów drugiego stopnia w dziedzinie 
zarządzania gruntami, nowe przed-
mioty oraz odpowiednie materiały dy-
daktyczne na Uniwersytecie Świętych 
Cyryla i Metodego w Skopje (SCMU), 
Uniwersytecie Goce Delčeva w Sztipie 
(GDU), Kijowskim Narodowym Uni-
wersytecie Budownictwa i Architektu-
ry (KNUCA), Donieckim Narodowym 
Uniwersytecie Technicznym (DNTU), 
Charkowskim Narodowym Uniwersy-
tecie Rolniczym (KNAU) oraz Lwow-
skim Narodowym Uniwersytecie Rol-
niczym (LNAU),
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•	 stworzenie	 nowego	 akademickiego	
środowiska technologii informacyjnej, 
w tym ośrodków zarządzania gruntami 
oraz wprowadzenie nowych metod na-
uczania w oparciu o technologie infor-
macyjne na wszystkich uniwersytetach 
partnerskich,

•	 przeszkolenie	nauczycieli	SCMU,	GDU,	
KNUCA, DNTU, KNAU i LNAU 
poprzez intensywne wizyty studyjne 
u członków konsorcjum z UE celem 
podniesienia ich kompetencji, również 
poprzez kursy języka angielskiego ma-
jące za zadanie usprawnienie ich umie-
jętności komunikacyjnych. Planowane 
są również indywidualne wyjazdy na-
uczycieli na uniwersytety w UE.

W celu wzmocnienia związku pomię-
dzy kształceniem, a praktyką odbyły się 
trzy sesje informacyjne z udziałem zapro-
szonych specjalistów działających w oma-
wianym obszarze. Wyniki projektu zostały 
upowszechnione za pomocą strony interne-
towej projektu oraz kampanii i konferen-
cji informacyjnych. Te ostatnie odbyły się 
we wrześniu 2012 r. w KNUCA i SCMU 
z udziałem wszystkich członków konsor-
cjum oraz właściwych jednostek rządowych 
i pozarządowych.

Opracowanie: 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński 

kierownik Katedry Gospodarki 
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Koordynator projektu: 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

– Szwecja

Partnerzy konsorcjum:

Finlandia – Aalto University

Polska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kraje partnerskie:

Macedonia – Goce Delcev University (GDU) 

Macedonia – Real Estate Cadastre Agency 

of Republic of Macedonia (RECA) 

Macedonia – Sts. Cyril And Methodius 

University (SCMU) 

Ukraina – Kharkiv National Agrarian 

University (KNAU) 

Ukraina – Central Department Of Land 

Resources Of Kyiv City Council (CDLR) 

Ukraina – Lviv Research Institute Of Land 

Management (LRILM) 

Ukraina – Lviv National Agrarian University 

(LNAU) 

Ukraina – Ministry Of Education And 

Sciences Of Ukraine (MESU) 

Ukraina – Kyiv National University Of 

Construction And Architecture (KNUCA) 

Ukraina – Donetsk National Technical 

University (DNTU).

Strona internetowa projektu: 

http://land.knuba.edu.ua/

Podsumowanie projektu 
„Development of New Land Governance 
Studies in Macedonia and Ukraine”
Kraków, 19 marca 2013 r.

Uczestnicy projektu w towarzystwie Prezydenta Republiki Macedonii. Na zdjęciu odlewej  
dr hab. Józef Hernik, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Gjorge Ivanov Prezydent Republi-
ki Macedonii, prof. dr Bela Marcus University West Hungary 
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Uczelnia, działając wraz przedstawicielami 
samorządu wojewódzkiego podjęła dzia-
łania mające na celu pozyskanie funduszy 
na zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Hera-
cieum sosnowskyi Manden). Ponieważ nie ma 
on w Polsce naturalnych wrogów, od lat 70. 
XX wieku obserwuje się bardzo intensywny 
rozwój tej niebezpiecznej rośliny. Szkodli-
wość roślin barszczu Sosnowskiego wynika 
z ich właściwości parzących i alergizujących 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lu-
dzi i zwierząt. Zasadniczymi trudnościami 
w zwalczaniu tej rośliny jest jej wysoki współ-
czynnik rozmnażania, odporność na wiele 
herbicydów oraz potrzeba wieloletniego 
i dokładnego stosowania zabiegów niszczą-
cych na obszarze jej występowania. Jedna 
roślina wytwarza przeciętnie rocznie 20.000 
sztuk nasion. W wielu przypadkach liczba 
ta jest dwukrotnie większa. Nasiona te zale-
gają w glebie i zachowują zdolność kiełkowa-
nia do 5 lat. Oznacza to, iż aby uzyskać pełny 
sukces w zwalczaniu barszczu na danym te-
renie, działania eliminujące tę roślinę muszą 
być realizowanie corocznie nieprzerwanie 
przez 5 lat. Każde dopuszczenie do wydania 
i rozsiewania nasion w okresie zwalczania 
na danym terenie wydłuża okres eliminacji 
o następne 5 lat.

SPOSOBY ZWALCZANIA BARSZCZU

W praktyce stosuje się dwa sposoby zwalcza-
nia barszczu: chemiczny poprzez stosowanie 
herbicydów i mechaniczny poprzez wykopy-
wanie korzeni, ucinanie na głębokości 10 cm 
korzenia lub 4 krotne koszenie w ciągu roku 

nieprzerwanie przez 12 lat. Zabiegi herbicy-
dowe można stosować na terenach nieobję-
tych ochroną. Mechaniczne zabiegi niszczą-
ce zalecane są na obszarach chronionych, jak 
parki narodowe, strefy ochronne itp.

Badania wykazały, iż spośród herbi-
cydów najbardziej skuteczny w zwalczaniu 
barszczu okazał się Arsenal 250 SL (grupa 
czynna imazapyr związek z grupy imizolinów) 
w dawce 5 l/ha. Mniejszą skuteczność stwier-
dzono po zastosowaniu Basta (8 l/ha) oraz 

Roundup (grupa czynna glifosat) w dawce 10 l/ha. 
Obecnie zastosowanie herbicydu Arsenal 
oraz Kosmik 360 SL (glifosat) wymaga ze-
zwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Bez zezwolenia można stosować inne 
herbicydy zawierające glifosat takie jak Ro-
undup, Perzocyd, Glifosat, Avans Premium, 
Boom Efekt.

Dla skutecznego zniszczenia herbicy-
dami (np. Roundup 10 l/ha) roślin barsz-
czu na danym terenie nieodzowne jest ich 

Wytyczne do zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego w Małopolsce

Kraków, 20 marca 2013 r.

Kontakt z barszczem Sosnowskiego jest groźny dla zdrowia. Może wywołać bardzo bolesne po-
parzenia i trudno gojące się rany
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stosowanie od połowy kwietnia do począt-
ku września, co 6 tygodni, czyli 4-krotnie 
w okresie wegetacyjnym, nieprzerwanie 
przez 5 lat. Wynika to z faktu, iż od ostatnie-
go oprysku wyrastają nowe rośliny z zapasu 
nasion barszczu znajdujących się w glebie. 
Często już opryskane rośliny wydają nowe 
pędy. Na otwartych przestrzeniach nieza-
krzaczonych można stosować opryskiwacze 
ciągnikowe, zaś na terenach zakrzaczonych 
lub zadrzewionych, jak np. nad brzegami cie-
ków wodnych, oprysk należy wykonać punk-
towo na rosnące rośliny barszczu z wykorzy-
staniem opryskiwaczy plecakowych. Oprysk 
należy wykonać tak, aby ciecz robocza nie 
dostała się do płynącej lub stagnującej wody. 
Jednym opryskiwaczem plecakowym o poj. 
12 litrów można wykonać oprysk na prze-
ciętnie ok. 5 arów powierzchni pokrytej 
zwartym porostem barszczu. Wykonanie 
oprysku objętości 12 litrów trwa od 40 do 60 
minut i zawiera następujące czynności: spo-
rządzenie cieczy roboczej, dotarcie na miej-
sce oprysku, wykonanie oprysku, powrót 
do miejsca sporządzania cieczy roboczej. Za-
tem koszt wykonania 4 oprysków w jednym 
roku na powierzchni l ha wynosi ok. 4000 zł. 
Całkowity koszt likwidacji roślin barsz-
czu na powierzchni l ha w ciągu 5 lat to ok. 
20.000 zł. Biorąc za podstawę przedstawione 
dane oraz areał występowania barszczu w da-
nej gminie można wyliczyć przeciętny rocz-
ny koszt chemicznego zwalczania barszczu 
w gminie, przy zastosowaniu opryskiwacza 
plecakowego. Koszty zwalczania mechanicz-
nego poprzez wykopywanie, wycinanie lub 
koszenie są 5-10 krotnie większe.

KONIECZNE SĄ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA

W pierwszej kolejności rośliny barszczu po-
winny być zwalczane w miejscach licznego 
przebywania ludności, jak: przystanki au-
tobusowe, skwery, parki, szlaki turystyczne, 
ścieżki rowerowe, otoczenie szkół, przed-
szkoli, ośrodków zdrowia i innych instytu-
cji użyteczności publicznej oraz na obszarze 
pasów drogowych. Również w pierwszej 
kolejności rośliny barszczu powinny być 

zwalczane nad brzegami cieków wodnych, 
gdyż nasiona barszczu rozsiewne są głównie 
przez płynącą wodę. W mniejszym stopniu 
nasiona rozsiewane są przez wiatr. Dlatego 
dla uzyskania efektu skutecznego zwalcza-
nia, należy corocznie niszczyć rośliny barsz-
czu we wszystkich gminach znajdujących się 
obszarze danej zlewni, np. Dunajca. Sukces 

w zwalczaniu barszczu można uzyskać nisz-
cząc rośliny tego gatunku kompleksowo 
na terenie całej gminy, również m. in. na wy-
sypiskach, odłogach, ugorach oraz na użyt-
kach rolnych.

Opracowanie:
 prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima

Katedra Agrotechniki Ekologii Rolniczej

Roślina ta jest szczególnie niebezpieczna w miesiącach czerwiec-lipiec, czyli w okresie kwitnienia, 
jak i tuż przed nim
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W marcu 2013 minął rok, od kiedy do Cen-
trum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum 
Gleb (CEG-MG) weszli pierwsi zwiedzający. 
I choć oficjalne zakończenie projektu Dydak-
tyka i Badania – unowocześnienie bazy mate-
rialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
służącej efektywnemu nauczaniu, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013, dzięki 
któremu powstało nasze Centrum, odbyło 
się kilka miesięcy później, bo 22 czerwca 
2012 r. – Centrum już w marcu otworzyło 
swoje podwoje.

PAMIĘTNY 12 MARCA

Pierwszymi zwiedzającymi byli uczestniczy 
Dnia Otwartego UR, który odbył 12 marca 
2012 r. Był to prawdziwy chrzest dla Cen-
trum, gdyż podczas tego dnia 320 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych zostało oprowa-
dzonych po tej wyjątkowej ekspozycji. 

Generalnie podczas pierwszych 12 mie-
sięcy w Muzeum odbyło się już kilkanaście 
imprez, były to między innymi: Noc Na-
ukowców, Gis-Day, I i II Międzynarodowa 
Konferencja Doktorantów, Posiedzenie Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gle-
boznawczego, podczas których odwiedziło 
nasze Centrum ponad 2000 osób. 

LEKCJE MUZEALNE

Od października 2012 r. Centrum rozpoczę-
ło prowadzenie lekcji muzealnych, podczas 
których, uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mogą 
poczuć zarówno atmosferę uczelni wyższej, 

Minął już rok – Muzeum Gleb
Kraków, 25 marca 2013 r.

jak i murów muzeum. Do tej pory z tej ofer-
ty skorzystało 450 uczniów z terenu całej 
Małopolski.

CODZIENNE ZADANIA

Oczywiście Centrum stanowi także wspa-
niałą bazę dydaktyczną dla naszych studen-
tów. Prowadzone są tutaj zarówno zajęcia 
obligatoryjne (Gleboznawstwo, Siedlisko-
znawstwo, Fizjografia), jak również fakul-
tatywne (Geografia lasów Polski, Parki na-
rodowe Europy). W Centrum odbywają się 
także seminaria, podczas których zaproszeni 
goście wygłaszają ciekawe referaty z zakresu 
gleboznawstwa i nauk pokrewnych.

Mamy nadzieję, że pierwszy rok 
działalności to dopiero początek i z roku 
na rok, Centrum Edukacji Gleboznawczej 

– Muzeum Gleb będzie jeszcze bardziej zna-
nym miejscem w środowisku naukowym oraz 
wśród uczniów szkół Polski południowej.

Opracowanie: dr inż. Piotr Pacanowski

Więcej informacji na stronie: 

www.muzeumgleb.pl 

oraz

www.facebook.com/Centrum.Edukacji.

Gleboznawczej.Muzeum.Gleb

Przekroje gleb z całej Europy, ciekawe opisy eksponatów, doskonały sprzęt multimedialny – oto 
najkrótsza charakterystyka pierwszego w Polsce Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum 
Gleb. Na zdjęciu prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek w czasie prezentacji
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W obecności JM Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie prof. dr. hab. inż. 
Włodzimierza Sady i JM Rektora Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sa-
noku doc. dr med. Elżbiety Cipory została 
podpisana umowa patronacka między tymi 
dwoma uczelniami. Należy zaznaczyć, że do-
kument ten umożliwia kontynuację wielo-
letniej już współpracy i będzie obowiązywał 
do 31 sierpnia 2016 r.

W ramach patronatu władze Uniwer-
sytetu Rolniczego zadeklarowały pomoc 

Umowa patronacka Uniwersytetu Rolniczego 
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sanoku
Kraków, 26 marca 2013 r.

władzom PWSZ w Sanoku w przygo-
towaniu planów i programów studiów, 
zapewnienie kadry (zwłaszcza profesor-
skiej) koniecznej dla prawidłowej realiza-
cji procesu dydaktycznego oraz wsparcie 
merytoryczne na rzecz badań i rozwo-
ju (B+R) dotyczących innowacyjności 
i przedsiębiorczości. Umowa ta umożli-
wia również absolwentom PWSZ w Sano-
ku kontynuowanie studiów magisterskich 
w Uniwersytecie. Możliwe będzie rów-
nież udostępnianie bazy laboratoryjnej 

dla potrzeb badań prowadzonych przez 
pracowników PWSZ, jak również publi-
kowanie wyników badań w wydawnic-
twach Uniwersytetu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Jana Grodka w Sanoku działa od 2001 r. 
Uczelnia prowadzi studia I stopnia w 4 in-
stytutach: Instytucie Humanistyczno-Ar-
tystycznym, Medycznym, Technicznym 
i Rolniczym.

Opracowanie: 
dr Szymon Sikorski

JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku doc. dr med. Elżbieta Cipora oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady podpisują umowę patronacką
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Małopolska Giełda Agroturystyczna or-
ganizowana przez Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, we współpracy z władzami sa-
morządowymi województwa oraz wieloma 
podmiotami sektora rolniczego, na dobre 
wpisała się już do kalendarza małopolskich 
imprez. Świadczą o tym nie tylko liczni 
wystawcy, reprezentujący cały nasz region, 
ale także mieszkańcy, którzy przyjechali by 
zobaczyć i co więcej posmakować lokalnych 
potraw, przyrządzanych według tradycyj-
nych przepisów. Wszędzie unosił się zapach 
wypiekanego chleba, nie brakowało też ciast, 
miodów, czy już nie tylko pachnących, lecz 
równie cieszących oko wyrobów tradycyjne-
go rzemiosła. Wśród atrakcji nie zabrakło 
również wykładów i warsztatów dla naj-
młodszych gości. Zatem każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie.

FERIA BARW I ZAPACHÓW

Małopolska staje się sukcesywnie centrum 
agroturystycznym, świadczy o tym rozwija-
jąca się bardzo dynamicznie baza turystycz-
na. Łączy ona w sobie pomysł na rodzinny 
biznes, z prezentacją wyjątkowych walorów 
przyrody tak pięknej i bogatej. – Czujemy się 
zaszczyceni goszcząc tak liczne grono w mu-
rach naszego Uniwersytetu – powiedział 
otwierając Giełdę JM Rektor Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Sady. – Aura, jak się wydaje, 
czekała na nas i można powiedzieć, że teraz 
na dobre czuje się w powietrzu wiosnę. Ży-
czę zatem wszystkim Państwu miłego poby-
tu w Uniwersytecie Rolniczym i zapraszam 
do częstych odwiedzin i współpracy – dodał 
Rektor.

XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna 
i II Targi Ogrodnicze

Kraków, 13-14 kwietnia 2013 r.

Wielkie bogactwo wynikające z różno-
rodności Małopolski podkreślił również Je-
rzy Miller – wojewoda małopolski. – Jestem 
przekonany, że siła Małopolski leży także 
w poczuciu patriotyzmu lokalnego miesz-
kańców – powiedział Jerzy Miller – to ono 
sprawia, że nasz region tak dynamicznie się 
rozwija. Zwiedziłem kilka stoisk i już wiem, 
że na wszystkie zabraknie mi czasu, to też jest 
pewna miara popularności Małopolskiej Gieł-
dy Agroturystycznej. Dziękuję władzom Uni-
wersytetu za zaproszenie i życzę wszystkim 
wielu wrażeń – zakończył wojewoda.

Wszędzie czuło się wspaniałe zapachy 
ciast, chlebów i innych zakąsek. Co raz do-
biegały dźwięki ludowej muzyki. – Blisko 
1400 kół gospodyń wiejskich, działających 
przy lokalnych grupach działania, to wielki 
potencjał, który sukcesywnie się powiększa – 
powiedział Wojciech Kozak – wicemarsza-
łek województwa małopolskiego. – Nasza 

oferta agroturystyczna jest znana i doceniania 
nie tylko w Polsce, ale także w Europie, któ-
ra z podziwem patrzy jak pięknie potrafimy 
łączyć tradycję z nowoczesnością. Bogactwo 
jakie można zobaczyć na stoiskach przeko-
nuje najlepiej, że warto pracować dla Mało-
polski. Wzorem ubiegłego roku, przywitajmy 
i otwórzmy Giełdę mocnym hura, a zatem: 
HURA! – zakończył wicemarszałek Kozak.

II TARGI OGRODNICZE

Równolegle z Giełdą odbywały się reakty-
wowane po przerwie II Targi Ogrodnicze. 
By podziwiać nowoczesne maszyny, skosz-
tować soku z jabłek (tłoczonego na bieżąco), 
czy uczestniczyć w zajęciach florystycznych, 
goście musieli przejść z budynku Wydziału 
Leśnego do budynku Wydziału Ogrodni-
czego, a ponieważ stoiska były zlokalizowane 
również na wolnym powietrzu praktycznie 

Oficjalne otwacie Giełdy Agroturystycznej
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zmiana tematu była niezauważalna. Chociaż 
Targi, jako impreza, mają krótszą tradycję, 
niż Giełda, to jednak jak zaznaczył dr inż. 
Krzysztof Klęczar – dyrektor Centrum 
Transferu Technologii Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie – już za kilka lat może 
okazać się, że proporcje się zmienią i Targi 
Ogrodnicze będą imprezą wiodącą. Targi 
Ogrodnicze uroczyście otworzył prof. dr 
hab. inż. Stanisław Mazur – dziekan Wy-
działu Ogrodniczego. – Witam serdecznie 
wszystkich gości i wystawców. Chcę podkreślić, 
że na szczególne podziękowania zasługują 
studenci Samorządu Studentów Wydziału 
Ogrodniczego, którzy wzięli na siebie trud 
organizacji i koordynacji tej imprezy. Mogę 
z dumą powiedzieć, że obraz małopolskiego 
ogrodnictwa dynamicznie się zmienia i jest 
to także zasługa naszej Uczelni i Wydziału 
Ogrodniczego, który reprezentuję. Zachęcam, 
zatem do korzystania z wielu atrakcji – po-
wiedział profesor Mazur.

WYKŁADY I POKAZY

Na sali w Centrum Kongresowym odbywały 
się wykłady związane tematycznie z agrotu-
rystyką i ogrodnictwem. Przy wielu stoiskach 
prowadzone były zabawy, konkursy i pokazy 
sztuki ludowej. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie – piękną biżuterię, ozdoby domowe, 
wspaniałe obrazy i rzeźby, delektować się naj-
rozmaitszymi potrawami oraz przepysznymi 
nalewkami domowej roboty. Odbył się także 
pokaz wypiekania podpłomyków przepro-
wadzony przez Danutę Kostrzyńską oraz 
konkurs rysunkowy dla dzieci. Zwiedzaniu 
towarzyszyły przyśpiewki góralskie. Podczas 
Giełdy swoją uroczystość miały Góralskie 
Gospodarstwa Gościnne, które obchodziły 
20-lecie swojej działalności. Odbył się tak-
że konkurs kulinarny Agroturystyczny stół, 
w którym wystawcy rozpieszczali podnie-
bienia komisji konkursowej przepysznymi 
potrawami. 

Opracowanie: mgr inż. Magdalena Strzała
inż. Wojciech Maślanka

dr Szymon Sikorski
Wiosenna aura, setki zwiedzających, doskonała atmosfera rodzinnego pikniku – tak upłynęły 
dwa dni Giełdy Agroturystycznej
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Pomysł zorganizowania turnieju zrodził się 
w czasie wizyty Koła Naukowego Inżynierii 
Środowiska z Politechniki Poznańskiej pod 
przewodnictwem Tomasza Jabłońskiego 
na budowie pasywnej hali sportowej UR. 
Wówczas mgr Alina Handzlik kierownik 
Działu Zamówień Publicznych zapocząt-
kowała organizację turnieju i zapropono-
wała spotkanie z kierownikiem Studium 
Wychowania Fizycznego mgr. Januszem 
Zacharą oraz opiekunami Koła Naukowego 
Inżynierii Środowiska – dr. inż. Andrzejem 
Gruchotem i dr. inż. Tomaszem Stachurą, 
którzy zajęli się organizacją turnieju. W cza-
sie kompletowania drużyny do składu orga-
nizatorów dołączył mgr Michał Frasiński 
z Centrum Kształcenia Ustawicznego UR.

O KAŻDĄ PIŁKĘ

Turniej został rozegrany 19 kwietnia 2013 r. 
i wtedy to wyłoniono cztery drużyny Kół 
Naukowych Inżynierii Środowiska z nastę-
pujących Uczelni:

•	 Uniwersytetu	 Rolniczego	 im.	 Hugona	
Kołłątaja,

•	 Akadami	Górniczo	Hutniczej	 im.	Sta-
nisława Staszica,

•	 Politechniki	Krakowskiej	im.	Tadeusza	
Kościuszki,

•	 Politechniki	 Poznańskiej	 im.	 Adama	
Mickiewicza.

Turniej w imieniu dr hab. inż. Sylwe-
stra Tabora, prof. UR – Prorektora ds. 
Dydaktycznych i Studenckich otworzył 
opiekun Koła Naukowego Inżynierii Środo-
wiska dr inż. Tomasz Stachura.

Sędzią turnieju był mgr Jerzy Lipczyńś-
ki, który przypomniał zasady obowiązujące 
w piłce halowej i rozpoczął rozgrywki.

Drużyny rozgrywały mecze we wcze-
śniej ustalonej kolejności. Poniżej prezentu-
jemy tabela wyników:
Akademia Górniczo Hutnicza : Politechni-
ka Poznańska - 6:1,
Uniwersytet Rolniczy : Politechnika Kra-
kowska - 1:1,

Akademia Górniczo Hutnicza : Politechni-
ka Krakowska - 2:1,
Uniwersytet Rolniczy : Politechnika Po-
znańska - 2:0,
Politechnika Poznańska : Politechnika Kra-
kowska - 1:7,
Akademia Górniczo Hutnicza : Uniwersytet 
Rolniczy - 1:1.

Walka o 3 i 4 miejsce rozegrała się po-
między drużynami Politechnik – Poznań-
skiej i Krakowskiej. Mecz dostarczył wielu 
emocji i zwrotów akcji. Zespół z Poznania 
dzięki najlepszemu i najbardziej licznemu 
dopingowi zaczął ambitnie odrabiać straty, 
by w finalnie ustąpić dobrze zorganizowane-
mu w obronie przeciwnikowi. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 2:3, dla Politechniki 
Krakowskiej.

W DRODZE DO FINAŁU

Drużyna Uniwersytetu Rolniczego po zwy-
cięstwie i dwóch remisach awansowała do fi-
nału. Przeciwnikiem UR została bardzo 
dobrze prezentująca się drużyna AGH, ma-
jąca na swoim koncie dwa zwycięstwa i remis. 
Mecz był bardzo wyrównany z lekkim wska-
zaniem na UR. Każda drużyna miała szansę 
na rozstrzygnięcie go na swoją korzyść. Regu-
laminowe 15 min nie przyniosło rozwiązania.

Turniej o Puchar I Zielonej Hali Sportowej 
w Polsce
Kraków, 19 kwietnia 2013 r.

Walka o piłkę - Politechnika Poznańska vs Akademia Górniczo Hutnicza

Drużyna Uniwersytetu Rolniczego z pucha-
rem za II miejsce
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O zwycięstwie miała zdecydować seria 
rzutów karnych. Kapitanowie zdecydowali, 
że wystawią po 5 zawodników. Rozgrywki 
były również wyrównanie na tym etapie. 
O zwycięstwie gości zadecydowała dopiero 
ostatnia seria, w której na pomyłkę „Nasze-
go” rywal odpowiedział celnym strzałem. 
3:2 dla Akademii Górniczo Hutniczej i Pu-
char I Zielonej Hali w Polsce.

POZOSTAŁO JUŻ JEDYNIE UHONOROWAĆ 

ZAWODNIKÓW

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji – prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Ostrowski wręczył zwycięzcom Puchar 
I Zielonej Hali Sportowej w Polsce oraz prze-
kazał pozostałym uczestnikom pamiątkowe 
nagrody.

Galeria ze zdjęciami z turnieju znajduje 
się na facebooku Koła Naukowego Inżynie-
rii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie.
http://www.facebook.com/pages/Koło-
Naukowe-Inżynierii-Środowiska-UR-w-
Krakowie 

Mecze piłki nożnej wywołują wiele 
emocji, gdy dodamy do tego tło w posta-
ci rywalizacji Uniwersytetów otrzymamy 
mieszankę ambicji, konsekwencji, sportowej 
rywalizacji i ogromnej chęci zwycięstwa, 
to otrzymamy składniki, które uczyniły 
Turniej o Puchar I Zielonej Hali Sportowej 
w Polsce wyjątkowym na tyle, że już poczy-
niono pierwsze kroki, by impreza była reali-
zowana cyklicznie. 

Pomimo, iż w trakcie poszczegól-
nych meczów drużyny obdarowywały się 
jedynie wrogim spojrzeniem, nikt nie za-
pomniał o zdrowej rywalizacji i głównym 
haśle imprezy - integracji Uniwersytetów, 
której efektów można było szukać w szero-
kich uśmiechach wszystkich zawodników - 
pomimo zajęcia niekoniecznie pierwszego 
miejsca.

Pragniemy serdecznie podziękować:
•	 Prorektorowi ds. Dydaktycznych 

i Studenckich dr hab. inż Sylwestro-
wi Taborowi, prof. UR – za objęcie 

Patronatem Honorowym turnieju 
i wsparcie finansowe,

•	 Dziekanowi	 Wydziału	 Inżynierii	 Śro-
dowiska i Geodezji - prof. dr hab. inż. 
Krzysztofowi Ostrowskiemu za opie-
kę nad turniejem i uroczyste wręczenie 
nagród,

•	 mgr	Alinie	Handzlik za wstępną koor-
dynacje turnieju,

•	 mgr.	Januszowi	Zacharze – Kierowni-
kowi Studium Wychowania Fizycznego 
za przygotowanie zaplecza sportowego 
turnieju,

•	 mgr	 inż.	 Izabelli	 Majewskiej,	 mgr	
Paulinie Czuryłowskiej i mgr inż. 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski gratuluje zawodnikom

Joannie Roczniewskiej z Biura Infor-
macji i Promocji za przygotowanie ko-
szulek oraz nagród,

•	 całej	drużynie	KN	Inżynierii	Środowi-
ska UR za wysiłek i ambicję włożoną 
w grę, co zaowocowało zajęciem II-gie-
go zaszczytnego miejsca.

Opracowanie:
dr inż. Tomasz Stachura - opiekun Koła Na-

ukowego Inżynierii Środowiska, autor zdjęć
mgr Michał Frasiński - Dział Nauczania, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
inż. Jakub Turek – Student WIŚiG, 

kierownik Koła Naukowego Budownictwa 
Ekologicznego

Uczestnicy turnieju, fot. Tomasz Stachura
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Szanowni Państwo
Panie, Panowie,
Kochani

Tak jestem wzruszona, już tyle lat zostało za 
nami i nasza więź nie maleje, że tak napraw-
dę nie wiem, od czego zacząć wspomnienia, 
no i żeby jeszcze były interesujące. Postano-
wiłam je napisać, gdyż w czerwcu planujemy 
kolejny nasz Zjazd i chciałabym by ten tekst, 
stanowił dla nas okazję do wielu ciekawych 
wspomnień, a naszych młodszych kolegów 
przykład.

Od czego zacząć? – Myślę, że od tego, 
że nasz czas studiów był, jak sądzę, najwspa-
nialszym, inspirującym, a czasem wyczer-
pującym, etapem życia, pełnym nauki, fan-
tastycznych praktyk, ćwiczeń terenowych, 
wspólnych juwenaliowych szaleństw, Jubi-
leuszowych Rajdów, czasem – kiedy razem 
poznawaliśmy świat, czasem przyjaźni, także 
czasem miłostek – Marta-Andrzej-Tadek, 
Danka-Kazik, Ala-Janusz, ślubnych związ-
ków z roku: Kryśka-Maciek, Krysia-Józek, 
Marysia-Olek, Ala-Jurek, Krysia-Karol, 
Danusia-Andrzej, Danka-Romek, Jaga-
Jasiek, Ela-Staszek i Halinka-Andrzej. 

Był też czasem pełnym uwielbienia, po-
dziwu, szacunku dla naszych Nauczycieli, 
w tym wspaniałego Dziekana prof. dr hab. 
inż. Piotra Prochala, który niezależnie 
od wkładania nam do głów wiedzy, miał 
nie tylko anielską cierpliwość, szczególnie 
do Franka Kieresa, ale nawet uczestniczył 
w zajęciach terenowych, a wyjątkowo uroczo 
w loterii fantowej podczas Naukowej Konfe-
rencji w Dolinie Chochołowskiej, a w trud-
nym okresie Marca 6̀8 r. potrafił wszystkich 
nas skutecznie obronić i ochronić.

WYCIECZKI, ZAJĘCIA I EGZAMINY

Nasi Nauczyciele mieli oczywiście różne me-
tody wykładania wiedzy i jej sprawdzania, 
jak to opisała Krysia Reciak, że idąc z Kry-
sią Smolec na egzamin z geomorfologii, dla 
geodetów to był ciekawy przedmiot, bo... wy-
cieczki w okolice Krakowa, bo ... przystojny 
asystent, a studentki dobre, dobrze przygoto-
wane, odważnie weszły do sali wytypowane 
przez pozostałych, jako pierwsza para. Pro-
fesor zadawał pytania, cierpliwie słuchał, nie 
przerywał, bardzo elegancko się pożegnał, 
a na korytarzu sprawdzanie indeksów przez 
wszystkich – a tam dwie śliczne dwóje! – jaki 
strach padł na innych!

Wszyscy nasi Profesorowie, Asystenci 
wyuczyli nas bez komputerów, komórek, 
dzisiejszego wyposażenia technicznego (ach 

gdzież te kręciołki, suwaki, liczydła – jak 
opisała to Basia Zakrzewska, obliczanie 
współrzędnych punktów i kreślenie map 
to był nie lada wyczyn, a pierwszy komputer 
na naszej Uczelni to monstrum wzbudzające 
tylko strach i niedowierzanie) na fachow-
ców, którzy pracowali i pracują w różnych 
dziedzinach polskiej gospodarki, a także za 
granicą, całkiem nierzadko na najwyższych 
stanowiskach, ale przede wszystkim budo-
wali i budują duże, trudne obiekty inżynier-
skie, hydrotechniczne, z których jesteśmy 
dumni. 

NASZ ROCZNIK W SŁOWACH KILKU

Każdy z nas po Szkole zaczął swoją własną 
drogę zawodową. Warto o tym napisać, gdyż 
jest to obraz nie tylko naszego Roku, ale także 

Przed nami kolejny Zjazd 
– warto, zatem powspominać
Kraków, 26 kwietnia 2013 r.

Pałac w Zbydniowie
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naszej Szkoły, która tak dobrze nas przygoto-
wała do dorosłości i życia zawodowego. Swoje 
wspomnienia zacznę od naszych kolegów.

Maciek Krakowski prezesował Ze-
społowi Elektrowni Wodnych Niedzica, 
widocznym na zdjęciu, wymyślił i zbudował 
„Osadę turystyczną Czorsztyn”, nadzorował 
zbiorniki wodne: Klimkówka, Świnna Porę-
ba, Chańcza, zawsze pamiętając o ochronie 
przyrody. Maciek – niespokojny duch, pra-
cował też w Iraku, ale swojsko, bo wespół 
z kolegami – Karolem Krzyścinem i Si-
wym, wszędzie dobrze albo bardzo dobrze, 
z sukcesami. Pozostałych robót, osiągnięć 
i funkcji nie pozwolił mi przytoczyć, choć 
było i dalej jest tego wiele. 

Piotrek Juszczyk jest wybitnym fachow-
cem, z doświadczeniem na budowach w Azji 
i Afryce. Od roku 1989 można powiedzieć, 
że zbudował od nowa duże przedsiębiorstwo 
Instal i do tej pory nim zarządza i jest naj-
pewniej najdłużej zarządzającym prezesem 
w Polsce. Prezesem firmy, która od lat w róż-
nych rankingach przedsiębiorstw budowla-
nych zajmuje najwyższe lokaty. Spółka pod 
Jego rządami ciągle się rozwija i jest nie tylko 
firmą budowlaną, ale i produkcyjną. Wy-
twarza na najwyższych technologiach urzą-
dzenia klimatyzacyjne. Zajmuje się również 
deweloperką, buduje kolejne, już chyba 4-te, 
osiedle mieszkaniowe w Krakowie. 

Mietek Paterek i Olek Michalec bu-
dowali, w województwach południowo-
wschodniej Polski tj.: świętokrzyskie, lu-
belskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie 
i w Warszawie, wiadukty, mosty kołowe, ko-
lejowe, estakady. Mietek, kierując Oddzia-
łem ORM w Sandomierzu zbudował ponad 
200 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej 
długości ok. 25 km. Przytoczę, z miłości 
do rodzinnych stron, tylko jeden most w Za-
kopanem wiodący do hotelu dawny Kaspro-
wy, co to były za czasy! Mietek do dziś jest 
gadułą zawodowym, erudytą, ma bardzo sze-
rokie zainteresowania, domową bibliotekę 
ze zbiorem paru tysięcy woluminów, z czego 
80 proc. to historia i szeroko rozumiana hu-
manistyka, a 20 proc. to encyklopedie, słow-
niki, podręczniki inżynieryjno-techniczne 

z zakresu budownictwa wodnego i lądowego, 
w tym drogi i mosty. Mietek miał i ma spoj-
rzenie nie tylko na wykonywany zawód, ale 
i na wszystko, co się dzieje wokół. A do tego 
remontuje pałac, widoczny na zdjęciu, 
w swoim rodzinnym Zbydniowie i wspa-
niale opowiada o poprzednich właścicielach 
dramatycznie, podstępnie zamordowanych 
przez Niemców.

Olek Michalec oprócz pracy w kielec-
kim, został wytypowany do pracy m.in. w Li-
bii, a w ciężkich czasach, już w kraju dostał 
od prezydenta Lublina talon na samochód za 
dobrą, solidną i terminową robotę. Jeszcze 
dziś szefowie dużych firm mostowych za-
biegają o Jego kierownictwo i mimo, że jest 
na emeryturze musi pracować dalej. Mosty 
widoczne na zdjęciach, były realizowane pod 
jego kierownictwem.

Mietek Góra, który od studiów zajmo-
wał się tak dokładnie wodą, kanalizacjami 
i oczyszczalniami – dla miast południowo-
wschodniej Polski, najpierw w biurze projek-
tów w Krakowie, potem w Czechach: Czeski 
Krumłow, Vsetin, Trojanowice, a jeszcze 
potem centralnymi oczyszczalniami dla 
Krakowa: Kujawy, Płaszów II, że został pre-
zesem ds. technicznych w MPWiK, chyba 
jedyny w przedsiębiorstwie, który tak dobrze 
zna temat i wie wszystko. Nieosiągalny przez 
to, nawet dla mnie.

Czesiek Kwiecień od lat w Radomiu 
dyrektoruje, prezesuje, szaleje zawodowo.

Wiesiu Pawluś drenował, budował 
rurociągi m.in. wody dla Krosna, dla Jedli-
cza, ujęcia wodne m.in. w Iskrzyni, faszyno-
wał, regulował potoki np. Tabor-Rymanów 
Zdrój, odwadniał np. skansen w Sanoku, 
budował zapory np. Besko z zapleczem jak 
miasto budowlane, duże zaplecza np. prefa-
brykacji w Jaśle-Warzycach.

Józek Szczygieł do dziś przysparza 
w Sandomierzu dobrej opinii.

Zbyszek Grabowski też do dziś 
w Myślenicach.

W krakowskim zarządzie melioracji 
w pewnym czasie pracowało równocześnie 
pięciu absolwentów z naszego Roku: Baśka 
Kołodziejczyk – dyrektorowała, Danka 
Kotulska, Jasiek Liszkowski – dyrektoro-
wał, Andrzej Nąckiewicz, Jasiek Żak – ra-
dzili sobie świetnie. 

Natomiast Józek Gibała pilnował inte-
resów inwestycyjnych wojska w Krakowie.

A nasz Siwy, kto by pamiętał, 
że to Krzyś Jurecki, nie, po prostu Siwy. 
Na jednym ze Zjazdów nasza „przylepka” 
z Roku wstaje i mówi: – a ja prowadzę pry-
watne przedsiębiorstwo, nr boczny 21 – chwi-
la ciszy i salwa śmiechu, bo to przecież taxi, 
a dziś prowadzi prywatne, prężne przedsię-
biorstwo budowlane.

Wiadukt nad A-4, Węzeł Sośnica
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Ludwik Gacek pracował wiele lat 
w Austrii i na jednym ze Zjazdów przybliżał 
nas do Europy, z polaroidu rozdając od ręki 
kolorowe zdjęcia.

Zaś Zbyszek Puchała pilnował z inży-
nierską dokładnością ładu społecznego.

Oprócz pracy zawodowej, rodzinnych 
obowiązków, Chłopcy mieli i mają pasje, 
którym poświęcali czas – wszystkie związa-
ne z wodą – poważne żeglowanie, pływanie 
i wiele, wiele innych. Maciek Krakowski 
i Piotrek Juszczyk mają swoje wieeeelkie 
żaglówki, a Maciek oprócz uprawnień ka-
pitańskich nawet ma bosmański gwizdek 
z amerykańskiego okrętu – USS IOWA 
– wojennego postrachu na wielkich wo-
dach, który w okresie zimnej wojny wpłynął 
na Bałtyk, żeby ZSRR nieco uspokoić.

Staszek Marczyk całe lata pracował 
w Urzędzie Wojewódzkim Krakowa, kieru-
jąc Wydziałem ze swoją ukochaną geodezjąi 
Lidką Żak, zaś Jasiek Górski na Podhalu 
regulował Góralom „moje po tela” – co nie 
było łatwą pracą.

Rysiek Kalisz całe lata pracował jako 
geodeta w Myślenicach będąc najlepszym 
ze wszystkich. Sprawdzałam!

Romek Kopiejka i inni Koledzy pro-
wadzą z sukcesem do dziś własne firmy geo-
dezyjne i dobrze się mają.

Wielu osiadło za granicami kraju i do-
brze sobie radzili, w zawodzie też, np. Wła-
dek Flis czy Kazik Charchut.

Jedynym, który zażarcie deklarował 
Dziekanowi: zobaczysz Piotruś będę pierw-
szym ministrem – dla Ciebie – był Jasiek Mę-
drala, dusza każdego towarzystwa, śpiewał, 
grał, żartował, nie zdążył spełnić obietnicy, 
bo Los postanowił inaczej i niestety od dawna 
tylko wspominamy Jego ciągłe nowinki zawo-
dowe, które prezentował nawet w USA.

A nasz wieczny szaławiła, Franek Kie-
res dla Szkoły osiągający sukcesy w AZS-ie 
dziś buduje niedaleko Krakowa obiekt, któ-
ry, jak mówi, ma służyć niekoniecznie do-
brym obyczajom. 

Andrzej Repetowski – nasz przystoj-
niak – do dziś przygotowuje inwestycje te-
atralne w Łodzi i dalej jest przystojny – lekka 
siwizna dodała Mu tylko zagadkowości. Na-
tomiast kolejny przystojniak, Marek Sapeta, 
na którego zerkały dziewczyny już na kursie 
przygotowawczym, nie tylko pracuje zawo-
dowo, ale jeszcze ratuje turystów w czynnej 
służbie GOPR.

Dziewczyny też sobie radziły i radzą. 
Kryśka Alszer zajmowała się sprawami 
przygotowania dużych inwestycji hydro-
technicznych, wywłaszczania, nadzorowa-
nia m.in. bariery odwadniającej Kraków. 

Krysia Kmiecik wycenianiem tego, Zenia 
Batko przetargami, kosztorysami, Marysia 
Matuszewska – razem ze mną – walczyły-
śmy z projektantami, wykonawcami przygo-
towując do realizacji inwestycje szkolnictwa 
wyższego, m.in. naszej Uczelni – Wydział 
Ogrodniczy, Leśny, Technologii Żywności, 
obiektów UJ, AGH, AE, WSP, PK, Biblio-
teki Jagiellońskiej, domów studenckich, do-
mów asystenckich, stołówek, a Basia Pyzik 
zaczęła pracować w Gliwicach i do dziś pro-
wadzi firmę, ma pracę, jest zadowolona i zle-
ceniodawcy też.

Irenka Kozak wiele lat szefowała miej-
skiej geodezji w Krakowie, trzymając reżim 
geodezyjny, bez kumoterstwa nawet dla 
mnie, a Ela Turek w Raciborzu jest dalej 
„szychą geodezyjną”. Również zakochana 
w geodezji jest Baśka Piątkiewicz i do dziś 
wyjątkowo energicznie pracuje z młodymi 
w terenie.

Baśka Kołodziejczyk szefowała w Pro-
szowicach, potem w Krakowie, ale chyba naj-
bardziej urozmaicony „życiorys zawodowy” 
popełniła Danka Kowalik pracując w 10!, 
tak w 10 różnych, absolutnie różnych fir-
mach, od branżowych po takie jak np. bank, 
Totalizator Sportowy, oczywiście zawsze 
w sekcji, mającej, choć trochę wspólnego 
z inżynierią – ale Danusia miała i ma talent.

Giena Michalik szefowała działo-
wi inwestycji w dużej firmie budowlanej 
Budostal.

Jaga Hojda rządziła w inwestycjach 
elektrociepłowni i właściwie jeszcze wszyst-
kie inne Dziewczyny też dawały radę i doga-
niały Chłopaków.

Wiele Dziewczyn zmieniło kraje do co-
dziennego życia, Nina Maciejowska wybra-
ła USA, Nina Cieślik zmieniła kraj na są-
siedni, jest świetna w nowym języku i doszła 
do stanowiska szefowej naraz dwóch domów 
opieki nad starszymi ludźmi, praca ciężka, 
trudna, ale mocna Nina sobie świetnie radzi 
i rządzi, jak to Nina, nie tylko personelem, 
ale i szefostwem. Oczywiście studia pomo-
gły Jej precyzyjnie „ustawiać” nowe wyzwa-
nia, z geodezyjną dokładnością podejmować 
nowe obowiązki i wydawać decyzje.Most na Bugu za Warszawą
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NASI NAUKOWCY

Część z naszych szeregów, wybrało drogę 
kariery naukowej. Poszerzali wiedzę docho-
dząc do najwyższych tytułów naukowych. 
Pracują w naszej Uczelni: Janusz Miczyński 
– profesor zwyczajny, Krzysiek Maślanka – 
profesor zwyczajny, Antek Kuźniar – doc. 
hab. pracuje w IMUZ-ie, Ela Bala – dok-
tor, Kazik Fall – doktor, Poldek Łapiński 
– doktor, Witek Kotwicki doktorat w Au-
stralii, potem Emiraty Arabskie i dziś pracu-
je w Kuwejcie m.in. nad problemami wody 
w tym kraju i we wszechświecie.

Wielu nie wymieniłam, ponieważ nie 
przysłali swoich „dokonań”, a sama nie 
chciałam popełnić żadnego błędu, wiem 
jednak, że pracowali na eksponowanych sta-
nowiskach, czyli musieli być dobrzy, bardzo 
dobrzy w zawodzie.

Opisuję to wszystko, nie tylko dla nas, 
dla wspomnień, dla wzbudzenia naszego 
uśmiechu, powrotu do młodości, ale uwa-
żam – myślę, że nie tylko ja – że Uczelnia, 
mimo czasów jakie wtedy były, tak szeroki 
ustaliła program studiów naszego Wydziału 
Melioracji z Oddziałem Geodezji Urządzeń 
Rolnych, że przedmioty przez nas poznane, 
przygotowały nas gruntownie i ich znajo-
mość umożliwiła, nie tylko znaleźć pracę 
w absolutnie różnych, często całkiem od-
miennych, dziedzinach gospodarki Polski ale 
też pozwoliła na zadowolenie i satysfakcję. 
Ponadto chcę żeby obecni studenci i ci mło-
dzi, którzy zamierzają być studentami prze-
konali się, jakiego dobrego wyboru dokonali 
lub dokonają, wybierając ten WYDZIAŁ, 
naszej Uczelni. Nasza artystka Grażyna 
Drwota, już na drugim roku studiów, prze-
widziała i pięknie narysowała nam drogę do 
dyplomu – i tak też się stało.

MŁODE POKOLENIE

Świetną reklamą naszego Wydziału były 
i są działania Ewy Cebuli, namówiła Ona 
nie tylko swoich dwóch braci na te same stu-
dia, ale i obie córki. Uważa, że należy do kla-
nu wodziarzy i jeszcze wszyscy sobie świetnie 

radzą i są zadowoleni z wyboru studiów. 
Wnuki już też dorastają i kto wie? Młodzi 
tak trzymać, brać przykład! Z perspektywy 
czasu wydaje nam się, że nowa nazwa na-
szego Wydziału – Wydział Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji – nie jest tylko zmianą 
administracyjną, ale znacznie poszerzonym 
zakresem przedmiotów, czego ja osobiście 
trochę zazdroszczę.

AWANTURA O ZESZYT

Nie myślcie sobie, że w głowie była tylko 
nauka, nauka – nie, był czas wolny i chcieli-
śmy by było go wiele na wszelkie akademic-
kie imieniny, rocznice, oblewania dobrze 
zdanych, albo i fatalnie nie zdanych egza-
minów, na papieroski, na winko, całonocne 
pogaduchy i ... Do imprez w naszych domach 
studenckich przyłączały się nawet zazdro-
sne „Krakusy”, bogate – jak mniemaliśmy 
i niemieszkające w akademikach. Było im żal 
i atmosfery ds-ów, przyjaźni, pomocy, wspól-
nych zeszytów, itd. – ech to były czasy. Jak raz 
pożyczyłam Tadkowi Kępińskiemu zeszyt 
z jakiegoś ważnego przedmiotu – gdyż sta-
rościna nie mogła opuścić żadnego wykładu 
– za 20 minut przyleciał z nim z powrotem, 
rzucił z głośną awanturą przy portierce, że tak 

nabazgrane, że nic nie można odczytać. No 
cóż, ta wada została mi do dziś. A Tadzik – 
mój zakopiański Kolega – też do dziś.

Jeśli Kogoś lub coś pominęłam wybacz-
cie, bo mimo, że najmłodsza na Roku – przy-
najmniej tak się utarło – to też zaczęłam 
te studia – 50 lat temu! 

Kochani moi, na zakończenie powta-
rzam za Krysią Smolec, fragment wiersza 
Miłość Marii Grossek-Koryckiej, gdyż też 
tak uważam, pamiętajcie: 
nie mówmy nigdy, żeśmy już za starzy,
aby brać nowe uczucia od Losu –
do śmierci dusza o miłości marzy,
pod popiołami siwiejących włosów.
Zawsze ta sama namiętność się żarzy......
znów czyjeś oczy, znów czyjś głos nas wzrusza.....

Do zobaczenia w czerwcu, a potem za 5 lat
Rena – starościna

Cały nasz Rocznik składa serdeczne podzię-

kowania Reni Gilowskiej – naszej Starości-

nie, za trud włożony w przygotowywanie 

wszystkich Zjazdów, za serce i czas, który 

nam poświęcała w czasie studiów i obecnie. 

To dzięki Twojej pasji i życzliwości byliśmy 

i nadal jesteśmy razem. 

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
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Panie Ministrze jak można podsumować 
działalność publicznego doradztwa rolni-
czego w okresie ostatnich 10 lat, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roku 2004, jako 
cezury umożliwiającej modernizację ob-
szarów wiejskich i modernizację polskie-
go rolnictwa?
Jak powiedziałem w Krakowie na konferen-
cji Publiczne doradztwo rolnicze wobec wy-
zwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców 
wsi – publiczne doradztwo rolnicze w okresie 
ostatnich 10 lat spełniło swoją rolę, pomaga-
jąc rolnikom dostosować się do prowadze-
nia gospodarstw w warunkach gospodarki 
rynkowej w czasie transformacji ustrojowej 
i upowszechniając wymagania Unii Europej-
skiej, dotyczące rolnictwa. W okresie przed-
akcesyjnym, pomoc udzielona w wypełnia-
niu wniosków w ramach działań programu 
SAPARD sprawiła, że polscy rolnicy wyko-
rzystali całą pulę środków finansowych, prze-
znaczonych na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych. W tym czasie ODR-y były mocno 
zaangażowane także w kampanię przedak-
cesyjną, organizując na terenach wiejskich 
konferencje i seminaria, których celem było 
objaśnienie prawodawstwa unijnego, zasad 
funkcjonowania Polski w UE i korzyści dla 
rolników, wynikających z faktu objęcia ich 
Wspólną Polityką Rolną. Jak pamiętamy, 
rolnicy byli grupą zawodową najbardziej 
sceptycznie nastawioną do naszego wejścia 
do UE. Działalność informacyjna ODR 
oraz wsparcie, udzielone przy ubieganiu się 
o środki finansowe w ramach programu SA-
PARD przyczyniły się do przełamania obaw 
rolników przed korzystaniem ze środków 
UE, zaktywizowały mieszkańców obszarów 
wiejskich i zapewniły efektywne wdrażanie 

Polskie rolnictwo to sektor z przyszłością 
– zaznacza Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Sektorowego Programu Operacyjnego Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
na lata 2004-2006 oraz Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2004 -2006. Należy wspo-
mnieć, że służby doradcze przygotowywały 
się do tych zadań bardzo intensywnie, ko-
rzystając ze środków programu Phare i reali-
zując projekty: Przygotowanie do wdrożenia 
wspólnej polityki rolnej oraz System doradz-
twa rolniczego.

Rok 2004 był czasem szczególnym w hi-
storii polskiego doradztwa rolniczego. Wte-
dy to nie tylko miała miejsce akcesja Polski 
do Unii Europejskiej, ale też 22 października 
Sejm RP uchwalił ustawę o jednostkach do-
radztwa rolniczego, na którą służby dorad-
cze czekały kilkanaście lat. Określała ona 
status ośrodków doradztwa rolniczego i za-
dania. Nadawała im także osobowość praw-
ną, dzięki czemu uzyskały większą swobodę 
prowadzonej działalności oraz możliwość 
udziału w projektach, pozwalających na po-
zyskiwanie dodatkowych, pozabudżetowych 
środków na działalność ODR.

Wejście do UE, pomimo wcześniejszych 
doświadczeń, było ogromnym wyzwaniem 
dla wszystkich, pracujących w rolnictwie 
i na rzecz rozwoju rolnictwa oraz obszarów 
wiejskich. Oczekiwania wobec Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego i zatrudnionych 
w nich doradców rolniczych były bardzo 
duże. Muszę przyznać, że jednostki te speł-
niły pokładane w nich nadzieje. Ale taka 
ocena nie zwalnia od podejmowania nowych 
wyzwań i podnoszenia efektywności działa-
nia. Unia Europejska wyznacza w zreformo-
wanej WPR szczególną rolę doradztwu rol-
niczemu. Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

mając struktury terenowe i doświadczoną 
kadrę, muszą stale pracować na utrzymanie 
zaufania rolników i mieszkańców obszarów 
wiejskich.

Ważnym elementem nowych założeń 
WPR Unii Europejskiej jest kwestia 
transferu wiedzy i innowacji do sektora 
rolniczego. Na polskim gruncie ma to być 
realizowane przy pomocy Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjnego, utworzone-
go przy Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Jaka jest wizja działania tego 
organu i jak będzie w praktyce przebiegał 
ten transfer?
W nowej perspektywie finansowej 
na lata 2014-2020 znaczny nacisk płożo-
ny  jest  na kwestie transferu wiedzy i inno-
wacji, w tym także do sektora rolniczego. 
W celu wspierania innowacji i przyspiesza-
nia ich praktycznego wdrażania przewiduje 
się utworzenie Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjnego (EPI), które będzie mia-
ło swoją strukturę we wszystkich krajach 
członkowskich, podobnie jak Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich (KSOW).

Zasadniczym elementem tej sieci będą 
działające na rzecz wydajnego i zrówno-
ważonego rolnictwa grupy operacyjne EPI, 
tworzone wokół projektów innowacyjnych 
przez zainteresowane, współpracujące pod-
mioty z obszaru praktyki, transferu wiedzy 
oraz nauki. Grupy te wspierane będą przez 
sieć EPI, która zapewni pomoc techniczną 
i ułatwi kontakty.

Sieć EPI stworzy szerokie możli-
wości wykorzystania aktywności i ini-
cjatyw rolników oraz podmiotów funk-
cjonujących w rolnictwie i gospodarce 
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żywnościowej,  w szczególności jednostek 
badawczych i wdrożeniowych. Zgodnie z art. 
5 projektu rozporządzenia EFRROW (pre-
cyzującym priorytety UE w zakresie rozwo-
ju obszarów wiejskich) ułatwianie transferu 
wiedzy  i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich ma mieć miejsce 
w szczególności poprzez zwiększanie in-
nowacyjności i bazy wiedzy na obszarach 
wiejskich oraz przez wzmacnianie powiązań 
między rolnictwem a badaniami i innowa-
cją. Stąd też m.in. jedno z działań przyszłego 
PROW (o nazwie „Współpraca”)  poprzez 
wspieranie grup operacyjnych EPI bę-
dzie służyło osiąganiu celów  na rzecz wydaj-
nego i zrównoważonego rolnictwa.

Żadna regulacja i struktura administra-
cyjna nie zastąpi bezpośredniej, konkretnej 
współpracy jednostek badawczych z produ-
centami rolnymi i jednostkami przetwór-
stwa. Obecnie jest dobra pora, aby jednostki 
badawcze wnikliwie rozpoznawały wokół 
jakich realizowanych lub potencjalnych 
projektów innowacyjnych i z jakimi part-
nerami – także zagranicznymi – zintensyfi-
kować współpracę, tak by na pojawiające się 
nowe możliwości wsparcia były przygoto-
wane konkretne propozycje innowacji i wa-
runki współpracy nauki z praktyką na rzecz 
przyspieszania wdrożeń innowacyjnych.

Nowoczesne rolnictwo to zaawansowana 
nauka. Jakie widzi Pan możliwości współ-
pracy naukowców Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie w realizacji wizji nowo-
czesnego rolnictwa?
Kierownictwo i pracownicy Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracują i wi-
dzą potrzebę pogłębienia współpracy środo-
wisk naukowych związanych bezpośrednio 
z szeroko pojętym rolnictwem i naukami 
pokrewnymi. Współdziałanie to najczęściej 
dotyczy 12 instytutów badawczych znajdu-
jących się w nadzorze Ministra RiRW i od-
bywa się na wielu różnych płaszczyznach, 
z których można przykładowo wymienić: 
przygotowywanie opracowań strategicz-
nych dla resortu, realizację programów wie-
loletnich, monitorowanie rynków rolnych 

i przetwórstwa produktów rolnych, eksper-
tyzy na potrzeby administracji rządowej, 
opracowania naukowe wynikające z zapi-
sów statutowych, konferencje i seminaria 
tematyczne związane z sezonowymi potrze-
bami producentów rolnych i przetwórców 
oraz bardzo ważne i popularne – szkolenia, 
publicystykę o charakterze popularyzator-
skim i prowadzenie bieżącego konsultingu 
na rzecz rolników.

Najważniejszym obszarem zaintere-
sowania resortu rolnictwa jest wsparcie 
innowacyjności polskiego rolnictwa i prze-
twórstwa sprowadzającego się do: twórczego 
formułowania tematów badawczych, poszu-
kiwania wiedzy i fachowców w obszarach 
interdyscyplinarnych, budowy konsorcjów 
naukowo-biznesowych i w efekcie wdrażanie 
osiągnięć naukowych i prac rozwojowych 
do praktyki. Resort jest zainteresowany po-
dejmowaniem współpracy przez pracowni-
ków naukowych z nadzorowanych jednostek 
z ich odpowiednikami na wyższych uczel-
niach rolniczych i w instytutach naukowych 
Polskiej Akademii Nauk oraz z podmiotami 
gospodarczymi, w których innowacyjność 
wpisana jest w strategię działania.

Współpraca rozpoczyna się zazwyczaj 
od członkowstwa przedstawicieli wyższych 
uczelni rolniczych w gremiach rad nauko-
wych instytutów badawczych i od czynnego 
uczestnictwa w organizowanych konferen-
cjach tematycznych. Tematyka badawcza 
realizowana w instytutach badawczych nad-
zorowanych przez Ministra RiRW jest tak 
szeroka, że większość jednostek organizacyj-
nych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie może z łatwością zna-
leźć, na stronach internetowych jednostek, 
swojego odpowiednika i spróbować, w toku 
dialogu, nawiązać obustronnie korzystną 
współpracę merytoryczną. Warunkiem 
skuteczności współpracy jest porozumienie 
i podział potencjalnych zadań badawczych 
na poziomie konkretnych pracowników 
i konkretnych tematów. Następnymi eta-
pami są uzgodnienia formalne na poziomie 
osób decyzyjnych (dyrektorów, dziekanów 
lub rektorów) i wspólne pozyskiwanie in-
nych partnerów (w szczególności podmio-
tów gospodarczych) i środków finansowych 
na pokrycie kosztów badań. Należy zdecydo-
wanie podkreślić, że odgórna próba nawiązy-
wania współpracy, bez względu na obecność 

Tadeusz Nalewajk w czasie konferencji „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszło-
ści i oczekiwań mieszkańców wsi”
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lub brak organizacyjnego wsparcia ze strony 
MRiRW, nie będzie efektywna i satysfakcjo-
nująca dla żadnej ze stron.

W ostatnim czasie media szeroko komen-
towały sprawę umocowania prawnego 
środków przeznaczonych na rozwój do-
radztwa rolniczego i polskiego rolnictwa. 
Chcę zapytać o wysokość tych środków 
i sposób współfinansowania ODR-ów 
ze środków samorządowych. Dla Mało-
polski, w której dominują drobne gospo-
darstwa rolne, a praca na terenach pod-
górskich jest stosunkowo droga, kwestia 
finansowania doradztwa, a w konsekwen-
cji wsparcia produkcji rolniczej ma prze-
cież priorytetowe znaczenie.
Zgodnie z ustawą O jednostkach doradztwa 
rolniczego – ośrodki doradztwa rolnicze-
go na realizację zadań ustawowych, w tym 
na wynagrodzenia dla pracowników, utrzy-
manie ośrodka oraz wykonywanie zadań 
ustawowych, otrzymują dotacje celowe 
z budżetu państwa. Ponadto, mogą one po-
zyskiwać środki finansowe z przychodów 
z innych źródeł, w szczególności z tytułu 
darowizn, zapisów, spadków, środków fi-
nansowych pochodzenia zagranicznego 
oraz odsetek od wolnych środków prze-
kazanych w depozyt zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. Ośrodki doradz-
twa rolniczego mogą wykonywać pewne 
usługi odpłatnie, w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Katalog usług 
odpłatnych również został zamieszczony 
w stosownych przepisach ustawy. Nowe-
lizacja ustawy, przeprowadzona w roku 
ubiegłym zgodnie z projektem, złożonym 
przez grupę posłów pod przewodnictwem 
posła Mirosława Maliszewskiego, dodat-
kowo wprowadziła przepis, na podstawie 
którego samorządy terytorialne: gminne, 
powiatowe lub wojewódzkie, mogą dofi-
nansowywać działalność ośrodków doradz-
twa rolniczego z własnych budżetów, po-
przez przyznawanie dotacji podmiotowej. 
Dotacje, udzielane przez samorządy, nie 
są obowiązkowe. Taka treść przepisu umoż-
liwia dostosowanie działalności ośrodków 

doradztwa rolniczego do kierunków roz-
woju wyznaczonych w regionalnych i lo-
kalnych programach rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, ustanowionych przez 
właściwe organy samorządu terytorialne-
go. Obecnie jest za wcześnie, aby mówić, 
jak wprowadzenie powyższego przepisu 
wpłynęło na finanse ODR.

Obraz polskiego rolnictwa bardzo dyna-
micznie się zmienia. Można powiedzieć, 
że eksport żywności czyni z nas lidera 
w regionie. Niestety, coraz częściej sły-
szymy o „skandalach z polską żywnością 
w tle”. Jako konsument chcę Pana zapy-
tać, czy polska żywność jest bezpieczna? 
I po drugie, z czego wynika ta specyficzna 
nagonka na polskiego rolnika?
Na wstępie należy podkreślić, że polska żyw-
ność, zarówno ta, która jest wprowadzana 
na rynek krajowy, jak i umieszczana na ryn-
ku innych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i wywożona do państw trzecich jest 
w pełni bezpieczna dla konsumentów. 

Wymagania, jakie powinny spełniać 
środki spożywcze wprowadzane na rynek 
określają przepisy Unii Europejskiej, które 
obowiązują we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, jak również 
przepisy krajowe mające zastosowanie na te-
rytorium Polski. W związku z powyższym, 
producenci żywności, a także inne podmioty 
działające na rynku spożywczym, które pro-
wadzą działalność związaną z jakimkolwiek 
etapem produkcji, przetwarzania i dystry-
bucji żywności mają obowiązek spełniania 
ww. wymagań i na nich spoczywa odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo wprowadzanej 
na rynek żywności.

Ogólne wymagania, o których mowa 
powyżej określone są w:

− rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności oraz ustanawiającego 
procedury w zakresie bezpieczeństwa żyw-
ności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, s. 

1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 6, str. 463),

− rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środ-
ków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 
z 30.04.2004, s. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
13, t. 34, s. 319).
Dodatkowo, w przypadku żywności 

pochodzenia zwierzęcego szczegółowe wy-
magania zostały określone w przepisach roz-
porządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące 
higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, 
s. 55 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).

W przypadku przepisów prawa krajowe-
go zastosowanie mają tu przepisy ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) wraz 
z aktami wykonawczymi do ww. ustaw. 

Niezależnie od powyższego obowiąz-
kiem każdego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, w tym Polski, jest wpro-
wadzenie w życie prawa żywnościowego 
oraz monitorowanie i kontrola przestrzega-
nia przez podmioty działające na rynku spo-
żywczym odpowiednich wymogów prawa 
żywnościowego na wszystkich etapach pro-
dukcji, przetwarzania i dystrybucji. W tym 
celu państwa członkowskie utrzymują sys-
tem oficjalnych kontroli i innych działań 
stosownych do okoliczności, z uwzględ-
nieniem informowania opinii publicznej 
o bezpieczeństwie i ryzyku związanym 
z żywnością, nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności oraz innych działań monitoru-
jących, obejmujących wszystkie etapy pro-
dukcji, przetwarzania i dystrybucji.

Urzędowy nadzór mający na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności 
pochodzenia zwierzęcego sprawowany 
jest na terytorium Polski przez Inspekcję 
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Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję 
Sanitarną. Kontrolą żywności zajmuje się 
również Państwowa Inspekcja Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno – Spożywczych 
oraz Inspekcja Handlowa.

W przypadku  stwierdzenia niezgod-
ności podejmowane są zdecydowane kro-
ki w celu wyeliminowania zaistniałych  
uchybień lub powstrzymania nieuczciwych 
przedsiębiorców od kontynuowania działal-
ności, zwłaszcza w sytuacjach nagminnego 
łamania przez nich przepisów prawa.

W polskim porządku prawnym ustalo-
no także odpowiedni system kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia prawa 
żywnościowego. Ustanowione środki i kary 
są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Przykładem takich kar są kary pieniężne, 
które wymierzane są zgodnie z przepisami 
ww. ustawy o produktach pochodzenia zwie-
rzęcego i rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w spra-
wie wysokości kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzę-
cego (Dz. U. Nr 93, poz. 600), przez powia-
towego lekarza weterynarii w drodze decyzji 
administracyjnych za naruszenia niektórych 
przepisów prawa żywnościowego.

Należy tutaj podkreślić, że ze sporzą-
dzonego przez Głównego Lekarza Wetery-
narii dla Głównego Urzędu Statystycznego 
Sprawozdania statystycznego z działalności 
i stanu sanitarnego obiektów, w których pro-
dukowane są produkty pochodzenia zwie-
rzęcego – RRW 5 wynika, że w 2012 roku 
powiatowi lekarze weterynarii wymierzyli 
w drodze decyzji administracyjnych 2438 
kar pieniężnych na łączną kwotę 1.387.401 
zł, natomiast w 2011 roku 1509 kar pienięż-
nych na łączną kwotę 1.116.050 zł.

Wyniki wielu misji kontrolnych prze-
prowadzonych w Polsce przez Inspektorów 
Biura Żywności i Weterynarii (FVO) Komi-
sji Europejskiej, a także fakt, że polska żyw-
ność jest coraz bardziej ceniona i chętnie ku-
powana przez konsumentów z innych państw 
członkowskich oraz zdobywa rynki zbytu 
w państwach trzecich, wskazują, że jakość 

zdrowotna i handlowa polskiej żywności 
utrzymana jest na wysokim poziomie.

Żywność pochodzenia zwierzęcego 
produkowana w Polsce jest żywnością bez-
pieczną, ponieważ:

− na wszystkich etapach produkcji zapew-
niony jest nadzór urzędowego lekarza 
weterynarii,

−  jakość higieniczna surowców wyko-
rzystywanych do produkcji żywności 
jest monitorowana, m.in. poprzez po-
bieranie próbek i wykonywanie badań 
laboratoryjnych w ramach Krajowego 
programu badań kontrolnych obecności 
substancji niedozwolonych oraz pozosta-
łości chemicznych, biologicznych i pro-
duktów leczniczych u zwierząt i w żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego, który jest 
opracowywany przez Głównego Leka-
rza Weterynarii,

− stan zdrowia zwierząt, z których lub 
od których pozyskuje się produkty po-
chodzenia zwierzęcego przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, jest stale monito-
rowany przez Inspekcję Weterynaryjną,

− jakość i bezpieczeństwo pasz stosowa-
nych w żywieniu zwierząt jest pod stałym 
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
W ramach ww. Krajowego programu 

badań kontrolnych Inspekcja Weterynaryj-
na w zakładach i gospodarstwach będących 
pod jej nadzorem prowadzi monitorowanie 
substancji niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych, produktów 
leczniczych i skażeń promieniotwórczych 
u zwierząt, w ich wydzielinach i wydali-
nach, w tkankach lub narządach zwierząt, 
w produktach pochodzenia zwierzęcego, 
w wodzie przeznaczonej do pojenia zwie-
rząt oraz środkach żywienia zwierząt. 
Badania kontrolne prowadzone w ramach 
ww. monitorowania mają na celu przede 
wszystkim zabezpieczenie zdrowia kon-
sumentów, ale także spełnienie wymagań 
obowiązujących w międzynarodowym 
handlu żywnością. W przypadku stwier-
dzenia obecności substancji niedozwolo-
nych lub przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu pozostałości organy Inspekcji 

Weterynaryjnej podejmują odpowiednie 
działania zaradcze.

Należy podkreślić, że obecnie jedynie 
żywność pochodzenia zwierzęcego objęta 
jest tak bardzo szerokim i kompleksowym 
programem badań kontrolnych. W Polsce 
zasady dotyczące prowadzenia monitorowa-
nia pozostałości, o którym mowa powyżej 
określone są w rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. 
W sprawie sposobu postępowania z substancja-
mi niedozwolonymi, pozostałościami chemicz-
nymi, biologicznymi, produktami leczniczymi 
i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt 
i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 147, poz. 1067, z późn. zm.).

W 2012 roku w ramach realizacji ww. 
programu z pobranych i poddanych bada-
niu próbek jedynie 0,25 proc. zostało oce-
nionych, jako niezgodne z obowiązującymi 
przepisami. Jeszcze korzystniejszy wskaźnik 
uzyskano dla próbek ukierunkowanych (tar-
get), w których próbki niezgodne stanowiły 
zaledwie 0,2 proc. ocenianych. Jest to najniż-
szy odsetek wyników niezgodnych, jaki wy-
kryto w badaniach kontrolnych pozostałości 
od roku 2004. Tak niewielki odsetek wyni-
ków dodatnich pozwala na bardzo korzystną 
ocenę żywności pochodzenia zwierzęcego. 
Dodatkowo należy zauważyć, że żywność 
wprowadzana do obrotu musi spełniać rów-
nież kryteria mikrobiologiczne dla żywności 
określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
W sprawie kryteriów mikrobiologicznych do-
tyczących środków spożywczych ((Dz. Urz. 
UE L 338 z 22.12.2005, s. 1, z późn. zm.).

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że zapisana w prawie europejskim zasada 
nadzoru nad żywnością „od pola do stołu” 
znajduje w pełni odzwierciedlenie w polskiej 
rzeczywistości.

 
W ostatnim okresie czytałem prognozę, 
której wynika, że w przeciągu najbliższej 
dekady, głównie za sprawą wzrostu do-
brobytu w Indochinach, popyt na żyw-
ność w skali globalnej może wzrosnąć 
o 70 proc. Jakie zatem możemy i musimy 
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podjąć działania stymulujące rozwój sek-
tora rolniczego Polsce, by nasi rolnicy, 
dzięki smacznej, zdrowej i, podkreślę, 
bezpiecznej żywności, stali się beneficjen-
tem tego wzrostu. 
Jednym z podstawowych narzędzi wzro-
stu eksportu polskich produktów rolno 
-spożywczych na rynek Azji Południowo-
Wschodniej jest ich promocja, której celem 
jest przede wszystkim zwiększenie popytu 
na produkty objęte promocją, a co za tym 
idzie wzrost ich eksportu.

W ramach kreowania pozytywnego wi-
zerunku polskich produktów rolno-spożyw-
czych Ministerstwo prowadzi działalność 
promocyjno-informacyjną poprzez udział 
między innymi w targach zagranicznych,  
tj. SIAL China – Szanghaj, Chiny. Ponadto, 
w ramach nadzorowanego przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mechanizmu 
Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie dzia-
łań promocyjnych i informacyjnych na ryn-
kach wybranych produktów rolnych, w dniu  
12 lutego 2013 r. ruszyła 3-letnia kampa-
nia informacyjno-promocyjna Europejskie 
mięso – tradycja, jakość i smak. Kampania 
dotyczy świeżego schłodzonego lub mrożo-
nego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej 
schłodzonej lub mrożonej wołowiny, wie-
przowiny i drobiu wysokiej jakości. Program 
realizowany jest m.in. na rynku Chińskiej 
Republiki Ludowej.

Kolejną kampanią realizowaną w ra-
mach ww. mechanizmu będzie kampania 
informacyjno-promocyjna Tradycja i jakość 
europejskiego mięsa. Program rozpocznie się 
w drugim półroczu bieżącego roku i będzie 
dotyczył świeżej, schłodzonej lub mrożonej 
wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów 
spożywczych wytworzonych na bazie tych 
produktów. Kampania realizowana będzie 
m.in. na rynku wietnamskim.

W ramach realizacji celów kampanii,  
tj. szerokie rozpowszechnienie oraz pogłę-
bienie wiedzy o sposobie produkcji i po-
znanie walorów smakowych europejskiego 
mięsa oraz zwiększenie w krajach docelo-
wych sprzedaży mięsa i jego przetworów wy-
twarzanych na terenie Unii Europejskiej, 

prowadzone będą m.in. działania takie jak: 
promocja w prasie branżowej, reklama out-
door, publikacje, public relations, uczest-
nictwo w targach, materiały promocyjne, 
marketing bezpośredni, strona internetowa. 
Powyższe programy, których budżet stanowi 
ponad 9,7 mln euro, pozwolą na zwiększenie 
eksportu mięsa i jego przetworów na rynek 
Azji Południowo-Wschodniej.

Dodatkowo mogę poinformować, 
że w ramach właściwości podejmujemy 
działania mające na celu zapewnienie w la-
tach 2014-2020 stosowania programów 
pomocy państwa w sektorze rolnym, które 
przyczyniają się do zapewnienia warunków 
do poprawy jakości genetycznej zwierząt go-
spodarskich i ochrony ich bioróżnorodności 
genetycznej, skuteczności i profesjonalizmu 
w rolnictwie. 

Poprawa jakości genetycznej zwierząt 
gospodarskich jest możliwa między innymi 
poprzez:

− zapewnienie prowadzenia oceny war-
tości hodowlanej i użytkowej zwierząt 
gospodarskich oraz korzystania z tych 
wyników, ze szczególnym uwzględnie-
niem racjonalnego sposobu korzysta-
nia ze środowiska, przy zachowaniu 
bogatej bioróżnorodności zwierząt 
gospodarskich, 

− zapewnienie ciągłości prowadzenia 
ksiąg hodowlanych zwierząt gospodar-
skich oraz oceny wartości użytkowej 
i hodowlanej tych zwierząt, upowszech-
niania wyników tych ocen wszystkim 
hodowcom, którzy na ich podstawie 
mogą podejmować właściwe decyzje 
o wyborze konkretnych zwierząt na ro-
dziców następnego pokolenia,

− zapewnienie wszystkim rolnikom 
powszechnego dostępu do wyników 
prowadzenia oceny wartości użytko-
wej i hodowlanej oraz ksiąg hodowla-
nych, opartego na zasadzie równości 
podmiotów.
Należy zauważyć, że poprawa jakości 

genetycznej zwierząt gospodarskich jest 
możliwa jedynie w warunkach ciągłej i kon-
sekwentnej realizacji tych zadań. Natomiast 

szeroko dostępne i wiarygodne informacje 
na temat wartości hodowlanej i użytkowej 
zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie 
mogą zagwarantować rolnikom uzyskanie 
poprawy jakości genetycznej, która przekła-
da się bezpośrednio na poprawę cech jako-
ściowych produktów rolnych, z których ko-
rzysta konsument. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. W spra-
wie stawek dotacji przedmiotowych dla 
różnych podmiotów wykonujących zadania 
na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, 
z późn. zm.) dotacje do hodowli kierowane 
są na wspieranie prowadzenia ksiąg oraz 
oceny wartości użytkowej i hodowlanej 
zwierząt gospodarskich. Głównym celem 
tej pomocy jest podniesienie jakości infor-
macji hodowlanej oraz zapewnienie mniej 
zamożnym rolnikom możliwości korzysta-
nia z tych informacji. Dotowane są także 
krajowe i lokalne wystawy oraz inne impre-
zy prezentujące zwierzęta hodowlane. Po-
nadto wspierana jest ochrona bioróżnorod-
ności genetycznej drobiu, pszczół i zwierząt 
futerkowych oraz pozyskiwanie, konfekcjo-
nowanie i przechowywanie nasienia bydła 
populacji chronionych. 

Resort podejmuje starania, które zmie-
rzają do zapewnienia w przyszłości doto-
wania powyższych działań na dotychczaso-
wych zasadach. Ponadto, w celu opracowania 
propozycji rozwiązań systemowych wspiera-
jących sektor produkcji wieprzowiny oraz 
niezbędnych uregulowań prawnych w tym 
zakresie powołano Zespół ds. opracowania 
programu wsparcia sektora produkcji trzo-
dy chlewnej. Jego prace koncentrowały się 
na omówieniu niekorzystnych zjawisk, któ-
re powodują spadek produkcji wieprzowiny 
w Polsce, a w szczególności spadek pogłowia 
loch i produkcji prosiąt. Rezultatem prac 
Zespołu jest opracowanie propozycji kierun-
ków wsparcia tego sektora, zmierzających 
do poprawy perspektyw hodowców i produ-
centów świń w nadchodzących latach.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski
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Czym jest Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości?
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest 
miejscem, w którym każda osoba może zare-
jestrować działalność biznesową na bardzo 
preferencyjnych warunkach i to w najprostszy 
z możliwych sposobów. Nasz Inkubator uży-
cza firmom, czyli startupom swej osobowości 
prawnej, dzięki czemu nie musi on wcale re-
jestrować się w urzędach. Może też wybrać 
dogodny sposób płacenia składki na ZUS. 
Nawet może być z niej zwolniony. Również 
to Inkubator prowadzi pełną księgowość 
i obsługę prawną. Dokładamy także wszelkie 
inne konieczne do prowadzenia działalności 
gospodarczej zaświadczenia i udogodnie-
nia, w tym oprogramowanie i firmowe kon-
to bankowe. Nasz Inkubator współtworzy 
ogólnopolski projekt o nazwie AIP 2.0, skła-
dający się z trzech elementów: firma, wiedza 
i społeczność. Idea działalności jest taka, by 
każdy mógł, nawet między zajęciami, przyjść 
i sprawdzić jak działa jego firma.

Czym jest startup?
To termin odnoszący się do firmy nowopow-
stającej, czyli bardzo świeżej na rynku. Cho-
ciaż w Stanach Zjednoczonych termin ten 
odnosi również do dużych kilkunastoosobo-
wych firm, które nie osiągnęły jeszcze pewnej 
wysokości obrotów. Widać zatem, że jest wie-
le sposobów na wyjaśnienie tego terminu.

Kto może przyjść do was i spróbować swo-
ich sił w biznesie?
Każdy, zarówno student, jak i absolwent. 
Chociaż około 90 procent naszych firm za-
kładają studenci Uniwersytetu Rolniczego.

Od kiedy Inkubator działa na naszym 
Uniwersytecie?
Oficjalnie działalność rozpoczęliśmy w paź-
dzierniku 2011 roku. Zaś tworzenie Inkubato-
ra rozpoczęliśmy już w maju 2011 roku.

Czy nasi studenci są innowacyjni?
Jak najbardziej. Obserwujemy z dużą satys-
fakcją, że ludzie młodzi są bardzo ciekawi 
świata, wiele problemów potrafią rozwiązy-
wać w sposób nieszablonowy, czyli nowator-
ski, a to bardzo przydaje się w prowadzaniu 
działalności gospodarczej.

Czy ta innowacyjność przekłada się 
na projekty biznesowe?
Niekoniecznie, ponieważ część osób z powo-
dzeniem realizuje pomysł wykorzystując znane 
już rozwiązania. Wówczas skupiają się „tylko” 
na sposobie pozyskania klientów. Przyznam, 
że takich firm jest więcej. Są jednak i takie, któ-
re chcą zacząć funkcjonowanie w dziewiczym 
obszarze. Często nawet my, mający już wielo-
letnie doświadczenie, nie wiemy „o co chodzi?” 
Wiadomo jest jednak, że pomysły innowacyjne 
dają większe szanse na odniesienie wielkiego, 
nawet globalnego sukcesu.

Jak ocenia Pan rezultaty działalności 
Inkubatora?
Ten program łatwo ocenić przez pryzmat 
efektów i liczb. W naszym Inkubatorze 
zarejestrowanych jest 160 startupów, przy 
czym niektóre z nich zatrudniają kilka 
osób. Tym sposobem pracuje ponad 200 
osób. Dziennie spotykamy się około z dwo-
ma osobami, które zainteresowanie są roz-
poczęciem działalności, zaś miesięcznie 
powstaje 15-20 nowych firm. 

Inkubatory działają praktycznie we 
wszystkich wielkich ośrodkach akade-
mickich. Jak zatem nasz Inkubator pre-
zentuje się w konfrontacji z ośrodkami 
we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, czy 
Warszawie?
Z ośrodkiem warszawskim z racji liczby stu-
dentów i działających tam uczelni, trudno 
się równać, jednak w porównaniu z pozosta-
łymi jesteśmy niekwestionowanym liderem. 
Jak wspomniałem mamy zarejestrowanych 
160 startupów, zaś pozostałe ośrodki wyka-
zują się wynikiem poniżej 100. Na ten nasz 
sukces składa się wiele czynników, w tym 
ilość studentów i szeroki profil kształcenia. 
W każdej branży można dziś odnieść sukces 
finansowy. Nie ma lepszych czy gorszych kie-
runków studiów, wystarczy pomysł i odrobi-
na odwagi. Ponadto nasz Inkubator włączo-
ny jest w ogólnopolską sieć AIP, zrzeszonych 

Masz pomysł na biznes? – przyjdź do nas 
czekamy!
– mówi Sebastian Kolisz – dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 
w Krakowie 

Sebastian Kolisz – dyrektor Akademickich  
Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie
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w portalu przesiebiorca.pl i inkubnatory.pl, 
co skutkuje to możliwością uzyskiwania pre-
ferencyjnych umów z wieloma instytucjami, 
w tym bankowymi, które kiedyś zarezerwo-
wane wyłącznie były dla dużych firm.

Co się dzieje, gdy jednak firma upada?
Nie ma tragedii, oznacza to tylko, że ten 
pomysł nie spotkał się z zainteresowaniem. 
Zawsze można spróbować ponownie, w tej 
samej lub nawet w innej branży. Co więcej 
taka sytuacja nie jest problemem prawnym, 
gdyż to właśnie Inkubator daje swą osobo-
wość prawną. Często nawet można spotkać 
się z taką postawą, że startup rejestrowany 

jest na miesiąc, czyli można powiedzieć nie-
jako „na próbę”. 

Czy każdy pomysł jest dobry?
Ależ tak, a my w czasie spotkania w poten-
cjalnymi biznesmenami nigdy nie mówimy, 
„ten pomysł nie wypali”. Życie pokazuje, 
że niekiedy nawet wydawałoby się absurdal-
ne zamiary przynoszą zyski. Każdy z nich 
weryfikuje rynek.

Jakie koszty ponosi nowy przedsiębiorca?
Pobierana jest opłata w wysokości 250 zł 
miesięcznie od jednej firmy, od jednego nu-
meru konta i rejestru. W tej opłacie mieszczą 

się wszystkie koszty związane z prowadze-
niem działalności.

Jak długo można działać w Inkubatorze?
W ramach projektu AIP 2.0 można działać 
2 lata, lecz istnieje możliwość wnioskowania 
o przedłużenie tego okresu.

Około 96 procent absolwentów trafia 
do pracy na etacie, czyli u kogoś, tym-
czasem ponad połowa Polaków twierdzi, 
że ma pomysł i chęć rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej. Jak zachę-
cić studentów do rozpoczęcia własnej 
działalności?
Wszystkie analizy potwierdzają, że jako na-
ród jesteśmy kreatywni, twórczy i zaradni. 
Powtórzę jeszcze raz – wystarczy więcej 
odwagi, bo przecież w okresie studiów naj-
łatwiej wejść w społeczność ludzi przedsię-
biorczych. Teraz jest bardzo dogodny okres 
na rozpoczęcie własnej działalności. Pracy 
„na etacie” brakuje, co w cale nie oznacza, 
że pracy nie ma. Praca jest właśnie dla lu-
dzi przedsiębiorczych. Dodatkowym ele-
mentem zachęcającym do kontaktu z nami 
są środki pochodzące z funduszy europej-
skich. Przez najbliższy okres budżetowy, 
jak wspominał premier, nacisk w ich wy-
datkowaniu będzie położony na wsparcie 
przedsiębiorców i indywidualnej inicjaty-
wy gospodarczej. Po roku 2020 może być 
już różnie, zatem nie warto tracić czasu. Za-
tem masz pomysł – nie trać czasu – przyjdź 
do nas, my możemy Ci pomóc zrealizować 
marzenie: mów mi Rockefeller.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski

Zadzwoń, a najlepiej przyjdź:
AIP Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

al. 29 Listopada 46, pok. 022

kom.  515 061 830 

785 805 022

e-mail: krakow@przedsiebiorca.pl

Przydatne strony www:
www.aipkrakow.pl

www.inkubatory.pl

www.przedsiebiorca.pl

Charakterystyka elementów programu AIP 2.0
Firma: 
• startup on-line – formalności w godzinę, pełna księgowość i obsługa prawna, obsługa 

korespondencji,

• startup contracts – pomoc w zdobywaniu kontraktów, wewnętrzna giełda zleceń,

• startup house – dostęp do przestrzeni biurowej, sali konferencyjnej mogącej pomieścić do 30 

osób.

Wiedza:

• startup kick-off – spotkania pracowników Inkubatora z młodym biznesmenem, pomoc w reali-

zacji startu w biznesie,

• startup mentoring – spotkania i wymiana doświadczeń z doświadczonymi właścicielami firm,

• startup training – szkolenia w tematyce okołobiznesowej, odbywające się średnio 4 razy 

w miesiącu.

Społeczność: 

• startup mixer – spotkania raz w miesiącu mające charakter konkursu. Ich celem jest prezen-

tacja swojego biznesu. Ważnym elementem tej strategii są spotkania w mniej oficjalnych rela-

cjach, które pomagają nawiązać nowe kontakty biznesowe,

• startup grow up startup – ogólnopolskie spotkanie najlepszych regionalnych sartupów. Najbliż-

sze takie spotkanie planowane jest w Warszawie,

• startup cup – spotkania sportowo-integracyjne dla wszystkich młodych biznesmenów.
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów 
wyszła z nową inicjatywą i w ramach Komisji 
ds. Nauki i Rozwoju zorganizowała w Klu-
bie Akademickim „ARKA” Dzień Otwarty 
wszystkich Kół Naukowych działających 
w Uniwersytecie Rolniczym.

Wydarzenie to uświetnili swoją obec-
nością: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. 
UR –Prorektor ds. Dydaktycznych i Stu-
denckich, prof. dr hab. inż. Bogdan Ku-
lig – prodziekan ds. kierunków Rolnictwo 
i Ochrona Środowiska, prof. dr hab. inż. 
Andrzej Sechman – prodziekan ds. Dy-
daktycznych i Studenckich oraz nauczyciele 
akademiccy.

14 PREZENTACJI

Każde koło naukowe, każda sekcja, mo-
gła się zaprezentować podczas krótkiej, 
dziesięciominutowej prelekcji. Swoją dzia-
łalność przedstawiło 14 kół naukowych: 
Koło Naukowe Rolników, Ekonomistów, 
Zootechników, Rybaków, Biologów, Inży-
nierii Środowiska, Geodetów, Gospodarki 

Dzień otwarty kół naukowych
Kraków, 28 lutego 2013 r.

Przestrzennej, Leśników, Ogrodników, 
Biotechnologów „Helisa”, Techniki Rolni-
czej, Technologów Żywności oraz Archi-
tektów Krajobrazu.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Po zakończonej prezentacji wszyscy uczestni-
cy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. 

Dzięki temu spotkaniu, członkowie kół na-
ukowych mogli nawzajem poznać obszary 
badawcze, którymi zajmują się inne osoby, 
a studenci niezrzeszeni mogli odkryć w sobie 
zainteresowania badawcze i przyłączyć się 
do konkretnego koła naukowego.

Opracowanie: inż. Paweł Walner 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Sesja posterowa

Przygotowanie doświadczeń
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Studia to samodzielnie poszukiwanie wiedzy, 
która naprawdę uskrzydla i to z tego powodu 
rozpoczynam ten materiał od przywołania 
słów wieszcza. W biuletynie z października 
2012 roku znajdowała się informacja o wy-
remontowanym I DA „Bratniak”, teraz przy-
szedł czas na wizytę w „Młodości”. To jeden 
z 4 domów studenckich, jakie posiada Uni-
wersytet Rolniczy. Ma on niemal historycznie 
ugruntowaną pozycję na mapie miejsc, w któ-
rych mieszkają nasi studenci. – Niejednokrot-
nie zdarzają się telefony, w których rodzice 
studentów, a zarazem byli mieszkańcy naszego 
akademika, pytają jak jest teraz w „Młodości”, 
czy na przestrzeni lat nic się nie zmieniło? – 
mówi mgr inż. Artur Szymacha, kierownik 
I DA „Bratniak” oraz DS II „Młodość”. – Gdy 
usłyszą, że atmosfera jest taka jak była kiedyś, 
a zmiany dotyczą polepszenia warunków miesz-
kalnych i zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańców, z sentymentem stwierdzają, że tak 

właśnie powinno być, gdyż to miejsce kojarzy im 
się z wyjątkową atmosferą nie tylko do nauki – 
dodaje kierownik. Faktycznie w „Młodości”, 
która przez wiele lat była głównie żeńskim 
akademikiem (stąd pewnie jej stara potocz-
na nazwa „Zakon”) panuje urzekająca cisza. 
Chociaż po drugiej stronie wąskiej drogi znaj-
duje się szkoła podstawowa, po przejściu przez 
drzwi, wchodzi się jakby do innego wymiaru 
– wymiaru nauki. Chociaż współcześnie pro-
porcje nieco się odmieniły i kobiet mieszka 
tam około 70 proc, a nie 90 jak kiedyś, to jed-
nak taka zmiana wyszła wszystkim na dobre. 
– Zauważam, że panowie, którzy tu mieszkają 
starają się pokazać paniom ze swej najlepszej 
strony – zaznacza kierownik – często deklaru-
jąc chęć pomocy. To z pewnością dzięki takiej 
postawie jest to miejsce wyjątkowe. Nie mówię, 
że w innych domach studenckich jest gorzej, jest 
tak samo dobrze, lecz w „Młodości” jest po pro-
stu swoiście – podsumowuje.

JAK W DOMU

Znaczną część mieszkańców stanowią stu-
denci Wydziału Technologii Żywności, 
stąd na korytarzach często unosi się zapach 
pieczonych ciast, obiadów, jednym słowem 
jak w domu. Rozwijaniu pasji kulinarnych 
sprzyja niedawno oddana do ogólnego użyt-
ku duża nowocześnie urządzona kuchnia, 
jak również mniejsze kuchnie w aneksach 
mieszkalnych. Można tam bez problemu 
znaleźć miejsce na wyrobienie ciasta, czy 
ugotowanie pysznego obiadu. Ponadto kuch-
nie, tak jak dawniej, spełniają także rolę inte-
gracyjną. Często tam właśnie można spotkać 
najwięcej studentów.

NAUKOWA ATMOSFERA

Wielu mieszkańców „Młodości” to laure-
aci lub finaliści olimpiad, czy konkursów 
wiedzy. To widać zwłaszcza w okresie po-
przedzającym sesję. Staraniem administracji 
Akademika z byłych pomieszczeń magazy-
nowych udało się wyremontować i tym sa-
mym zaaranżować 5 pokoi „cichej nauki”. 
– Gdy zbliża się czas egzaminów, akademik 
wycisza się jeszcze bardziej, a pokoje do nauki 
przeżywają swoiste oblężenie. To pokazuje, 

Młodości dodaj mi skrzydeł  
– tu aż czuje się ducha nauki
Kraków, 10 kwietnia 2013 r.

Fasada „Młodości”

Pracownicy DS. „Młodość”
 wraz z kierownikiem
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że ta kolejna inwestycja w akademik pomaga 
studentom w nauce i przygotowaniu się do sesji 
– konkluduje mgr Szymacha.

 
BEZPIECZNIE I ZIELONO

Przez wiele lat teren wokół DS II „Młodość” 
był nieogrodzony, w pobliżu budynku znaj-
dowały się stare metalowe garaże, a otoczenie 
nie było zagospodarowane. To się zmieniło. 
W roku 2011 zaczęto starania o uprzątnię-
cie wspomnianych blaszaków i ogrodzenie 
terenu. Prace te zostały uwieńczone sukce-
sem w 2012 r. Dziś już teren jest zupełnie 
inny – tzw. mała architektura w bardzo du-
żym stopniu podniosła walory estetyczne jak 
i funkcjonalność tego terenu. Ogrodzenie 
jest skuteczne, choć nie rzucające się w oczy, 
stwarza dostateczną zaporę przed nieproszo-
nymi gośćmi. Teren splantowano, zasiano 
trawę, a w dużych donicach pojawiła się ro-
ślinność. Z myślą o studentach zamontowa-
no stałe solidne ławki i wytyczono miejsce 
na grill. Ponadto całość została oświetlona 
i objęta monitoringiem. Inwestycja już się 
zwraca, gdyż nie trzeba nieustannie usuwać 
graffiti z elewacji budynków. Wiosna w „Mło-
dości” – trudno to opisać, to trzeba poczuć. 
Warto jeszcze zaznaczyć, że był to pierwszy 
akademik w Krakowie, w którym zainstalo-
wano własną stację uzdatniania wody pitnej. 
We wnętrzu od 2010 r. działa elektroniczny 
system kontroli dostępu. Karty magnetyczne 
otwierają zarówno zamek przy bramce na ze-
wnątrz budynku, jak i siłownię, salę telewi-
zyjną, i salę ze stołem do tenisa stołowego. 

„MENS SANA IN CORPORE SANO”

Ta łacińska maksyma to też jedna z wizy-
tówek tego akademika. Nie zapominajmy, 
że nasz akademik daje studentom dodatko-
we możliwości spędzania wolnego czasu. 
Nowocześnie urządzona sala gimnastycz-
na czy siłownia umożliwiają mieszkańcom 
„Młodości” dbałość o kondycję fizyczną. 
Na sali gimnastycznej wyposażonej w duże 
lustro można spotkać. cheerleaderki ćwi-
czące układy taneczne i choreograficzne, jak 

i grupy uczące się tańca nowoczesnego czy 
towarzyskiego. Jest też stół do ping-ponga 
i sala telewizyjna, gdzie gromadzą się studen-
ci na środowy „meczyk”.

Pozostaje tylko życzyć mieszkańcom 
dobrych wyników w nauce, bo warunki mają 
jak w domu.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski 
Konsultacje i zdjęcia: 

mgr inż. Artur Szymacha

Nie sposób nie wspomnieć o pracownikach 

akademika. Z całym przekonaniem mogę 

stwierdzić, że to również właśnie dzięki nim 

w naszej „Młodość” czujemy się jak w domu 

– Artur Szymacha

DS II „Młodość” dysponuje:

67 składami mieszkalnymi – w tym 25 pokoi 

jednoosobowych, 90 pokoi dwuosobowych, 

3 pokoje trzyosobowe

Łączna ilość miejsc 214

Tył Domu Studenckiego: przed, w trakcie i po zakończeniu prac ziemnych. Pięknie i zielono 
będzie tu już wiosną
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Jak co roku studenci działający w Akade-
mickim Kole PCK i Klubie Honorowych 
Dawców Krwi przy Uniwersytecie Rolni-
czym zorganizowali w Klubie Akademickim 
„ARKA” kolejną akcję Honorowego Krwio-
dawstwa w ramach międzyuczelnianej ini-
cjatywy studenckiej pod nazwą Krakowski 
Krwiecień Krwiodawstwa. Zbiórka krwi 
była możliwa dzięki bardzo dobrej współpra-
cy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie. 

WSZYSCY CHCIELI, NIE WSZYSCY MOGLI

Przez pierwsze dwa dni krwiodawcy dzielili 
się cząstką siebie w Ambulansie, który był 
ustawiony pod „ARKĄ”, natomiast trze-
ciego dnia akcja przeniosła się do środka 
klubu. Cieszyła się ona dużym zaintereso-
waniem, bowiem chęć oddania krwi wy-
raziło ponad 150 osób, z których niestety 

część została zdyskwalifikowana, zwykle 
z powodu niedostatecznej wagi ciała lub 
problemów zdrowotnych. Ostatecznie 
po 450ml krwi oddało 75 osób. Dzięki tak 
dużej liczbie ludzi dobrej woli udało się ze-
brać aż 33,75 litra krwi pełnej.

Akcja 
„Krakowski Krwiecień Krwiodawstwa”
Kraków, 16-18 kwietnia 2013r.

Z MYŚLĄ O INNYCH

Naszą akcję wsparło kilka kulturalnych 
i sportowych organizacji krakowskich (jak 
kina, teatry czy kluby fitness). Każdy krwio-
dawca, który wypełnił kupon otrzymał bez-
płatną wejściówkę do któregoś z tych miejsc. 
Podczas akcji krwiodawstwa odbywa się tak-
że zbiórka czekolad, które można podarować 
na rzecz dzieci z Domów Dziecka.

NAPISZ DO NAS

Akademickie Koło PCK i Klub Honoro-
wych Dawców Krwi poza organizowaniem 
akcji krwiodawstwa zajmuje się szerzeniem 
wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród 
studentów Uniwersytetu Rolniczego. Człon-
kowie klubu odpowiedzą na wszystkie pyta-
nia, które prosimy kierować na e-mail: pck.
hdk.ur@gmail.com.

Opracowanie: mgr inż. Robert Łoś
zastępca przewodniczącego 

Uczelnianej Rady Samorządu StudentówW „ARCE” chętnych nie brakowało, fot. Agnieszka Goćko 

Wnętrze Ambulansu, fot. Robert Łoś 
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Międzywydziałowy Turniej Artystyczny 
(MTA) jest wydarzeniem organizowanym 
przez Radę Programową Klubu Akademickie-
go „ARKA”, co roku w marcu. W tym roku 
impreza odbyła się w dniach 13, 14 i 15 marca. 
MTA jest przedsięwzięciem artystycznym, 
w którym biorą udział studenci ze wszyst-
kich wydziałów naszej Uczelni, prezentując 
na deskach sceny „ARKI” swoje umiejętności 
sceniczne i artystyczne. Impreza ma charakter 
konkursu. Główną nagrodą honorową jest 
Puchar Przechodni Prorektora ds. Dydaktycz-
nych i Studenckich. Także Prorektor był fun-
datorem atrakcyjnych nagród pieniężnych dla 
zwycięzców. Międzywydziałowy Turniej Ar-
tystyczny to nie tylko kolejne przedsięwzięcie 
kulturalne, które realizowane jest w  „ARCE”, 
ale mamy tu do czynienia z  prawdziwą nieko-
mercyjną kulturą studencką! Podczas Turnieju 
to właśnie studenci realizują i  tworzą kulturę 
studencką. Tym właśnie jest MTA.

TRZY KONKURSOWE DNI

W tegorocznym XI Międzywydziałowym 
Turnieju Artystycznym udział wzięli studen-
ci z  siedmiu wydziałów oraz Biotechnologii 
– Studiów Międzywydziałowych. Wieczór 

IX Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

Kraków, 13-15 marca 2013 r.

13 marca należał do studenckich reprezen-
tacji wydziałów: Ogrodniczego, Technologii 
Żywności oraz Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji. 14 marca wystąpiły reprezentacje wy-
działów: Leśnego, Rolniczo-Ekonomicznego 
oraz Biotechnologii – Studiów Międzywy-
działowych. Podczas wieczoru finałowego 
(15 marca) na scenie zobaczyliśmy studentów 
z wydziałów: Hodowli i Biologii Zwierząt, 
a także Inżynierii Produkcji i Energetyki. 
Konferansjerami tegorocznego Turnieju byli 
Elżbieta Hoły, Agnieszka Ćwik oraz Mi-
chał Tymich.

MAMY ZWYCIĘZCÓW

Swoją obecnością zaszczycił nas Prorek-
tor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, który 
otworzył Turniej. W składzie tegorocznego 
jury znaleźli się: prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Wiech, dr hab. Jerzy Skrzyszewski, 
Anna Hostyńska, Kamil Perończyk, Łu-
kasz Gacek.

Po trzydniowych zmaganiach scenicz-
nych, jurorzy docenili poziom artystyczny 

i  jednogłośnie ogłosili, że pierwsze miejsce 
należy się reprezentacji z Wydziału Ogrod-
niczego, natomiast drugie miejsce zajęli 
studenci z Biotechnologii – Studiów Mię-
dzywydziałowych, a na trzeciej lokacie 
uplasowała się reprezentacja studentów z Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji.

W imieniu Centrum Kultury Studenc-
kiej oraz przybyłych gości składam ogromne 
gratulacje i  podziękowania dla wszystkich 
uczestników Turnieju. Podziękowania na-
leżą się również Radzie Programowej Cen-
trum Kultury Studenckiej, która dołożyła 
wszelkich starań, aby Turniej odbył się 
na najwyższym poziomie, a  także jurorom za 
pełen profesjonalizm, jak również władzom 
Uczelni za to, że od wielu lat są wielkimi me-
cenasami kultury. MTA jest to najważniej-
sze wydarzenie w Klubie Akademickim inte-
grujące studentów Uniwersytetu Rolniczego 
w szeroko pojętej kulturze studenckiej. Jeste-
śmy przekonani, że i tym razem to wspaniałe 
przedsięwzięcie odbiło się wielkim echem 
na kulturalnym forum Krakowa.

Opracowanie: mgr inż. Robert Łoś
Zdjęcia: Agnieszka Szanduła

Występy artystów

Uczestnicy Turnieju
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Tegoroczna, IV edycja Międzyuczelnianego 
Przeglądu Kabaretów Studenckich organizo-
wanego przez Centrum Kultury Studenckiej 
Uniwersytetu Rolniczego już za nami. Prze-
gląd ten promuje sztukę kabaretową oraz 
rozpowszechnia kulturę wśród społeczności 
akademickiej i jest skierowany do studentów 
wszystkich uczelni. 

10 POKAZÓW

Przez dwa dni w Klubie Studenckim 
„ARKA” gościliśmy siedem kabaretów 
i trzech stand-up’owców z całej Polski. W ka-
baretowe szranki o Puchar KLAMKI 2013 
stanęły takie formacje jak:
- Kabaret Pod Napięciem (Gdańsk),

-  Kabaret JESTEŚ.MY (Piotrków 
Trybunalski),

- Kabaret SOCRATIRON (Katowice),
-  Kabaret Podobny Do Mnie  

(Warszawa),
- Kabaret Ku Ku (Przemyśl),
- Kabaret LEYEK (Kraków - UJ),
- Kabaret KRATA (Kraków - UR),

Kraków, 18-19 kwietnia 2013 r.

Laureaci KLAMKI 2013

IV Międzyuczelniany Przegląd 
Kabaretów Studenckich KLAMKA 2013 
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oraz w kategorii „Stand-up”:
- Mariusz Piechowski (Wrocław),
- Wojciech Pięta (Kraków - AGH),
- Cezary Sadowski (Bydgoszcz).

TRUDNY WYBÓR

Jury w składzie: Marta Saciuk, Marta Gor-
goń, Adam Grzanka oraz pierwszego dnia 
dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR, 
a dnia finałowego dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydak-
tycznych i Studenckich, miało nie lada wy-
zwanie. Poziom tegorocznej KLAMKI był 
bardzo wysoki. Wszyscy kabareciarze stanęli 
na wysokości zadania. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, ponieważ tematyka skeczy była 
różnorodna. Na scenie można było zobaczyć 
nie tylko wycinki z życia szarego studenta, ale 
także dotyczące polityki czy religii. W jed-
nym ze skeczy mieliśmy przyjemność poznać 
ducha Andrzeja Wajdy w ciele… dżdżownicy! 
Podczas jednej z przerw mogliśmy zobaczyć 
występ grupy Cheerleaders naszego Uni-
wersytetu, co wzbudziło szczególny aplauz 
(zwłaszcza panów). Konferansjerzy, Seba-
stian Durma oraz Emil Szanduła, umilali 
czas między występami organizując krótkie 
konkursy, w których można było zdobyć m.in. 
vouchery na squash’a czy ściankę wspinaczko-
wą. Po obejrzeniu wszystkich występów Jury 
udało się na obrady, a szanowna publiczność 
miała swoje 5 minut, podczas których każdy 
mógł zagłosować na kabaret, który najbardziej 
porwał jego serce. Po długich obradach Jury 
wybrało finałową trójkę. Natomiast po pod-
liczeniu wszystkich (bo ponad 500) głosów 
widzów, KLAMKA PUBLICZNOŚCI zna-
lazła się w rękach kabaretu Pod Napięciem 
z Gdańska.

KTO WYGRA?

Drugiego dnia kabarety – Jesteś.My, SO-
CRATIRON oraz Podobny Do Mnie wal-
czyły o miano najlepszego i prestiż wśród 
braci studenckiej. Występy przeplatały się 
z pokazami stand-up’owców, którzy oceniani 
byli w swojej kategorii. Dodatkową atrakcję 

stanowił pokaz Teatru Tańca IRMINIA. 
Po czterech godzinach gromkich braw, salw 
śmiechu (a nawet uronionych łez) Jury udało 
się na obrady. Natomiast rozgrzana publicz-
ność nie została pozostawiona sama sobie. 
Oczekiwanie na werdykt umilił im występ 
zdobywcy KLAMKI PUBLICZNOŚCI, 
czyli Kabaretu Pod Napięciem. „Wisienką 
na torcie” był zaś występ gościa wieczoru – ze-
szłorocznego zdobywcy pucharu KLAMKI 
2012 – Kabaretu Zmarnowany Potencjał. Ich 
skecz o podrywie „60 +” zna chyba już każdy. 

TEGOROCZNI LAUREACI

W kategorii „Stand-up” zwyciężył Cezary 
Sadowski z Bydgoszczy. Drugie miejsce 
w kategorii „Kabaret” zdobył kabaret SO-
CRATIRON, natomiast puchar MPKS 
KLAMKA 2013 powędrował do kabaretu 
Podobny Do Mnie. Trzeciego miejsca nie 
przyznano. Wszyscy finaliści odebrali na-
grody rzeczowe, których fundatorem był JM 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr 
hab. inż. Włodzimierz Sady. 

DO ZOBACZENIA ZA ROK

Po dwóch dniach ciężkich zmagań, tygo-
dniach stresu i miesiącach przygotowań, 
„After Party” było ukojeniem dla ciała 
i ducha. Wszyscy mieliśmy czas na spo-
kojne porozmawianie i podrygi hulanie 
na parkiecie. Wieść o MPKS KLAM-
KA rozchodzi się po całej Polsce, dlatego 
w przyszłym roku możemy spodziewać się 
jeszcze większej ilości dobrej zabawy. Ser-
decznie zapraszamy za rok, na V już edycję 
MPKS KLAMKA!

Składamy serdeczne podziękowania 
dla JM Rektora prof. dr. hab. inż. Wło-
dzimierza Sady za objęcie honorowym 
patronatem całej imprezy oraz ufundowa-
nie licznych nagród rzeczowych. Podzięko-
wania składamy również dla dr. hab. inż.
Sylwestra Tabora, prof. UR – Prorektora 
ds. Dydaktycznych i Studenckich za dwu-
dniowy doping braci studenckiej w zmaga-
niach kabaretowych.

Opracowanie: inż. Liliana Drzewiecka 
Zdjęcia: Anna Sikora 

Obrady jury
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Po raz piąty, na Zamku Królewskim w Nie-
połomicach rozbrzmiały dźwięki rogów 
myśliwskich. Jubileuszowy V Małopolski 
Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg 
Zbramira” przyciągnął ponad 150 sygnali-
stów z całej Polski. Patronat honorowy nad 
konkursem, jak co roku, sprawowali: Dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krakowie oraz Rektor Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

Konkurs rozpoczęły dźwięki sygnału 
„Powitanie”, uroczyście wykonanego przez 
wszystkich uczestników, zgromadzonych 
pod sceną. Drugim utworem był „Hejnał 
Konkursu <<O Róg Zbramira>>”, kompo-
zycji Krzysztofa Szpetkowskiego, który 
wykonał Krzysztof Kadlec, wiceprezes Klu-
bu Sygnalistów Myśliwskich PZL. Najpięk-
niejszą myśliwską rywalizację w Małopolsce 
otwarł dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. 
UR – Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

Miedzynarodowej. Podczas przesłuchań, 
które wyjątkowo w tym roku odbywały się 
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Sło-
wa w Niepołomicach, konkurowało ze sobą 
łącznie 102 solistów w klasach od dziecięcej 
do mistrzowskiej oraz 16 zespołów reprezen-
tujących regiony od Podhala po Mazury.

OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY ŚWIĘTA LASU

W tym samym czasie w Niepołomicach za-
inaugurowano Ogólnopolskie Obchody 
Święta Lasu pod Patronatem Prezydenta 
RP. Konkurs „O Róg Zbramira” był imprezą 
towarzyszącą temu wydarzeniu. Uroczysta 
msza św. w kościele pod wezwaniem Dzie-
sięciu Tysięcy Męczenników, sadzenie lasu 
w leśnictwie Sitowiec Nadleśnictwa Nie-
połomice oraz Krajowa Narada Leśników 
z udziałem prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego – to najważniejsze punkty tego 

święta. Oprócz Prezydenta RP, na Święto 
Lasu przyjechało ok. 400 leśników oraz 
gości – parlamentarzystów, naukowców, 
ekologów i przedsiębiorców z branży leśno-
drzewnej z całej Polski. Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich „Hagard” Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie miał 
ogromny zaszczyt i przyjemność zapewnić 
pełną oprawę muzyczną tej uroczystości. Na-
leży o tym pamiętać przy analizie wyników 
konkursowych, gdyż sygnaliści ci częściowo 
byli wyłączeni z konkursu. Towarzyszyli bo-
wiem muzycznie obchodom Święta Lasu.

Kulminacyjnym momentem spotkania 
był wyjazd w plener. Na polanie w leśnictwie 
Sitowiec na skraju Puszczy Niepołomickiej 
prezydent, wraz z grupą zaproszonych go-
ści i młodzieżą uczestniczył w akcji sadzenia 
lasu. Prezydent zasadził 10-letnią sadzonkę 
dębu szypułkowego o wysokości 3,5 metra, 
zwaną „Dębem Prezydenckim”. Następ-
nie zebrani goście wspólnie sadzili młode 
buki. Wszyscy podkreślali, że są przekonani, 
iż te wyjątkowe sadzonki się przyjmą i będą 
żywą pamiątką tego spotkania. Zwracając się 
do leśników prezydent Komorowski pod-
kreślił zaś, iż zawód leśnika ponownie stał się 
atrakcyjny. Potwierdzeniem tych słów jest 
rosnąca liczba osób chcących studiować le-
śnictwo. W spotkaniu tym uczestniczył rów-
nież JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, który 
przyznał, że ogólnopolskie spotkanie leśni-
ków jest doskonałą okazją do podkreślenia 
wielkiego potencjału, jakim dysponuje Ma-
łopolska. Są tu zarówno duże obszary leśne, 
jak też i poprzemysłowe tereny, na których 
można prowadzić prace rekultywacyjne. Pra-
cownicy i studenci Uniwersytetu Rolniczego 

Jubileuszowy „Róg Zbramira”

Niepołomice, 20 kwietnia 2013 r.

Róg Zbramira 2013



73

ku
ltu

ra

biorą czynny udział zarówno w badaniach, 
jak i pracach przywracających zniszczonym 
terenom aktywność biologiczną.

 
KONKURS

Po kilkugodzinnych zmaganiach sygnali-
stów, wyłonieni zostali laureaci. Ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło się podczas Fina-
łowego Koncertu Galowego na dziedzińcu 
zamku. Występ rozpoczął nasz Studenc-
ki Zespół Góralski „Skalni”. Na widowni 
oprócz sygnalistów i sympatyków muzyki 
myśliwskiej, zasiedli m.in.: goście Ogól-
nopolskiego Święta Lasu z Adamem Wa-
siakiem dyrektorem Generalnym LP oraz 
patroni honorowi konkursu: Kazimierz 
Barczyk – przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, JM Rektor UR 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Sta-
nisław Sennik – dyrektor RDLP w Krako-
wie. Poniżej podajemy wyniki rywalizacji 
w poszczególnych kategoriach.
•	 Najlepszym	 zespołem	 w	 klasie	 mi-

strzowskiej G sygnałów myśliwskich 
i zdobywcą „Rogu Zbramira” okazał 
się niezwyciężony od lat Zespół Sygna-
listów Myśliwskich „Akteon” SGGW 
w Warszawie, drugie miejsce zajął 
ZSM Technikum Leśnego w Bryn-
ku, a trzecie ZSM „Leśna Brać” 

reprezentujący Nadleśnictwa Spychowo 
i Strzałowo. 

•	 W	 kategorii	 muzyki	 myśliwskiej	 MB,	
pierwsze miejsce zajął również war-
szawski „Akteon”, którego bluesowo-
myśliwskiemu repertuar nie miał sobie 
równych. Drugie miejsce zajął zespół 
z Technikum Leśnego w Brynku, 
a trzecie Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich „Hagard” Wydziału Leśnego 
UR w Krakowie. 

•	 Klasę	 mistrzowską	 solistów	 wygra-
ła Gabriela Kaźmierczak (SGGW 
w Warszawie), tuż za nią, na drugim 

miejscu znalazła się Julia Królik (UR 
Kraków). Trzecim solistą konkursu był 
Krzysztof Mroczkowski (Nadleśnic-
two Strzałowo), który okazał się rów-
nież najlepszym sygnalistą-leśnikiem. 

•	 Konkurs	miał	również	charakter	regio-
nalny, a najlepszymi solistami grają-
cymi na rogach myśliwskich w Mało-
polsce okazali się odpowiednio: Jacek 
Siuty (Zakopane), Bartłomiej Sołtys 
(Nadleśnictwo Nawojowa, absolwent 
UR Kraków i poprzedni kierownik 
„Hagardu”) oraz Magdalena Worec-
ka (UR Kraków). Nagrodę Medialną 
TVP Kraków zdobyli reprezentanci 
Podhala Jacek i Maciej Siuty.
Konkurs „O Róg Zbramira” organi-

zowany jest od 2009 r. i już od pierwszej 
edycji odbił się głośnym echem w świecie 
polskiej sygnalistyki myśliwskiej. Wyda-
rzenie to udało się stworzyć głównie dzięki 
współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie oraz Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie. Wierzymy, 
że kolejne edycje będą przynosiły jeszcze 
piękniejsze wspomnienia, sławiły nasz Uni-
wersytet i małopolskie lasy, a nade wszystko 
odkrywały nowe talenty wśród młodych 
sygnalistów. 

Opracowanie: 
Magdalena Worecka

dr inż. Tadeusz Kubacki

Prezydent RP Bronisław Komorowski wziął czynny udział w sadzeniu lasu, fot. Andrzej Rubiś

Finał konkursu – na scenie „Skalni”, fot. Zdzisława Kot-Malinowska
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 28 lutego do 24 kwietnia 2013 r. 

Dziennik Gazeta Prawna 28.02.2013 r.
BIOGRATEX zdobywa świat
O istocie stosowania przez człowieka materia-
łów ulega jących rozkładowi nie trzeba nikogo 
przekonywać. Me dia, nagłaśniając problem 
narastającej góry odpadów, przyczyniają się 
do zmiany myślenia społeczeństwa, które co-
raz częściej świadomie wybiera wyroby pro-
ekologiczne podczas codziennych zakupów. 
Ochraniać otaczającą nas przyrodę pomagają 
również naukowcy, którzy poszukują nowych 
sposobów na tchnienie dru giego życia w od-
pady. Proces biorozkładu polimerów w wa-
runkach naturalnych zainteresował badaczy 
sku pionych w konsorcjum „BIOGRATEX” 
i z dniem 17 listopada 2008 roku rozpoczęli 
oni realizację projektu klu czowego numer 

POIG.01.03.01-00-007/08 pod tytułem 
„Biodegradowalne wyroby włókniste”. 
W gronie patronów wspierających projekt jest 
także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Cogito 28.02.2013 r.
Ochrona środowiska
Kierunek typowy dla uczelni przyrodniczej, 
ale niekoniecznie, bo oferowany też przez 
inne uniwersytety, a nawet politechniki. 
Tekst informuje o perspektywach pracy 
po ukończeniu ochrony środowiska i wska-
zuje na jakich uczelniach prowadzone są za-
jęcia na tym kierunku. Autorzy podkreślają, 
że na UR najwięcej godzin w ramach tego 
kierunku, prowadzi się z chemii środowiska 
oraz z przedmiotu: geologia, geomorfologia 

i gleboznawstwo (po 96 godzin). Oba kończą 
się egzaminem.

Warzywa 1.03.2013 r.
Spotkania branżowe
Sad Nowoczesny 1.03.2013 r.
Kalendarium
Hasło Ogrodnicze 1.03.2013 r.
W kraju
Kalendarium imprez, wśród których znaj-
duje się zaproszenie na Targi Ogrodnicze 
i Małopolską Giełdę Agroturystyczną, 13-14 
kwietnia 2013 r.

Top Agrar Polska Bydło 1.03.2013 r.
Najlepsi z najlepszych
W maju 2012 r. „Top Agrar Pol ska” ogłosił 
konkurs „Agra rEkspert 2012”. Jego celem 
było wyłonienie spośród krajo wych produ-
centów rolnych najlepszych profesjonalistów 
w swojej dziedzinie. W ramach kategorii 
„produkcja by dła mięsnego” do redakcji spły-
nęło 29 formularzy zgłoszeniowych. Wszyst-
kie zgło szenia trafiły pod obrady komisji 
kon kursowej, której przewodniczył dr hab. 
inż. Andrzej Węglarz z UR.

Rynki Alkoholowe 1.03.2013 r.
Obchody stulecia IBPRS i pamiątkowa tabli-
ca założyciela
Materiał informuje o obchodach 100-lecia 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rol-
no-Spożywczego i odsłonięciu tablicy pa-
miątkowej prof. Wacława Dąbrow skiego, 
w gmachu IBPRS. W uroczystości wzięła 
udział Rada Naukowa i liczni pracownicy 
instytutu oraz zaproszeni goście, m.in. prof. 
dr hab. Teresa Fortuna dziekan Wydziału 
Technologii Żywności UR.
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Poradnik gospodarski  1.03.2013 r.
Zielone dachy
Tekst dr. inż. Marcina Kuczery (UR), w któ-
rym autor wskazuje, że urbaniści, architekci 
i projektanci zieleni stale poszukują coraz 
to nowszych rozwiązań, które uczyniły by ży-
cie w miastach bardziej przyjaznym dla czło-
wieka, zbliżonym do natury. Właśnie tzw. 
zielone dachy zachwycając swoją oryginalno-
ścią, wprowadzają do przestrzeni miejskiej 
element naturalnego środowi ska. Dlatego 
już chyba nikogo nie dziwi fakt, że coraz czę-
ściej możemy je podziwiać w otaczającej nas 
rzeczywistości.

Owoce, Warzywa, Kwiaty 1.03.2013 r.
Najważniejsze dobrze zacząć...
... mówi Mirosław Fucia, prezes Spółdziel-
ni Producentów Owoców i Warzyw „Sie-
lec”, w której 38 członków gospodaruje 
na 360 ha, z czego większość – 200 ha – jest 
przezna czona pod uprawę warzyw. Jednym 
z udziałowców grupy jest Piotr Pudo, absol-
went Inżynierii środowi ska na ówczesnej 
Akademii Rolniczej w Krakowie (AR). 
Przyznaje on, że 10 lat temu nie widział per-
spektyw dla warzywnictwa. Przy większym 
areale, mimo niezbyt wysokich cen zbytu, 
jest ono dziś opłacalne, oczywiście pod wa-
runkiem, że produkuje się towar wysokiej 
jakości.

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 
1.03.2013 r.
Metody chromatograficzne w analizie che-
micznych zanieczyszczeń żywności
Tekst autorstwa dr. hab. inż. Lesława Juszcza-
ka i mgr inż. Karoliny Pyci (UR), wskazuje, 
że żywność narażona jest na zanieczyszcze-
nie substancjami chemicznymi. Występują 
one w żywności w niewielkich stężeniach, 
dlatego też metody służące do analizy che-
micznych zanieczyszczeń powinny charak-
teryzować się wysoką czułością oraz selek-
tywnością. Kryteria te spełniają metody 
chromatograficzne. W artykule opisano wy-
brane metody chromatograficzne stosowa-
ne w analizie chemicznych zanieczyszczeń 
żywności.

Hasło Ogrodnicze 1.03.2013 r.
Parch jabłoni wczesnowiosenne zagrożenia 
i właściwa ochrona
Tekst prof. dr. hab. inż. Marka Grabowskiego 
(UR), wskazujący, że doświadczenia z ostat-
nich kilkunastu lat potwierdzają, że decydują-
cy wpływ na nasilenie występowania parcha 
jabłoni ma przebieg warunków atmosferycz-
nych. Warunkują one dojrzewanie i termin 
pierwszego wysiewu zarodników workowych. 
Dochodzi wtedy do porażenia i wystąpienia 
pierwszych objawów chorobowych już na prze-
łomie kwietnia i maja. Po wystąpieniu objawów 
parcha efektywność ochrony chemicznej jest 
znacznie niższa. Dlatego podstawową zasadą 
w zwalczaniu parcha powinno być zabezpie-
czenie przed infekcjami pierwotnymi.

Hasło Ogrodnicze 1.03.2013 r.
Wyższy plon – możliwe i osiągalne
Tekst autorstwa dr inż. Anny Magdaleny 
Ambroszczyk i dr hab. Agnieszki Sękary 
(UR), wskazujący, że obecnie w ogrodnic-
twie poszukujemy nowych metod uprawy, 
które maksymalizowałyby wielkość i jakość 
plonów oraz zapewniałyby producentom 
satysfakcjonujący efekt ekonomiczny. Jed-
nocześnie na rynku pojawia się coraz więcej 
preparatów działających wielokierunkowo, 
których celem jest wytworzenie przez roślinę 
dobrego jakościowo i ilościowo plonu.

Hasło Ogrodnicze 1.03.2013 r.
Jaka objętość zbiornika buforowego?
Materiał prof. dr. hab. inż. Stanisława Kur-
paski (UR), w którym autor przedstawia za-
gadnienie objętości zbiornika buforowego, 
posługując się holenderskimi przykładami. 
Mimo, że w Polsce system ogrzewania obiek-
tów uprawowych ze zbiornikiem buforo-
wym nie jest jeszcze popularny, coraz więcej 
ogrod ników decyduje się na wyposażenie już 
istniejącej kotłowni w to urządzenie. Ko-
nieczność gromadzenia ciepła w zbiorniku 
buforowym (magazynującym) wynika m.in. 
z wymogów uzyskania optymalnej sprawno-
ści układu kogeneracyjnego, a także z możli-
wości wykorzystania dwutlenku węgla odzy-
skiwanego ze spalin.

Głos Ziemi Cieszyńskiej  1.03.2013 r.
Wszystko o gospodarce
Polityka rolna, a także sposób funkcjo-
nowania gospodarstw i wyzwania, przed 
jakimi stają ich właściciele – to tema-
ty, nad któ rymi pochylą się prelegenci 
oraz uczestnicy II Forum Rolniczego 
Podbeskidzia. Spotkanie zaplanowano 
na 9 marca w Zespole Szkół Rolniczych 
w Międzyświeciu. Organizatorzy zapra-
szają na wykład prof. dr. hab. inż. Cze-
sława Nowaka (UR), Małe i średnie go-
spodarstwa w Polsce i w UE – problemy 
roz wojowe w aspekcie struktury obszarowej 
go spodarstw w woj. śląskim.

Geodeta 1.03.2013 r.
GEOIMPREZY
Geodeta 1.04.2013 r.
Zapowiedzi
Materiały informują, że 22-23 kwietnia 
odbędzie się w UR doroczna konferencja 
naukowa Ogólnopolskiego Klubu Studen-
tów Geodezji, połączona z plebiscytem Geo-
Azymuty.

Gazeta Wyborcza Kraków 1.03.2013 r.
Będzie ciszej w eterze?
Dziennik Polski  2.03.2013 r.
Radiofonia z czerwoną kartką
Rektorzy krakowskich uczelni wyż szych 
zdecydowali o zaprzestaniu fi nansowania 
Radiofonii – jedynej krakowskiej rozgłośni 
akademickiej. Zdecydowały o tym wzglę-
dy finansowe, gdyż jak zaznaczył prof. dr 
hab. med. Wojciech Nowak – Rektor UJ, 
rozgłośnia ta jest faktycznie utrzymywana 
przez trzy uczelnie: UJ, UR i AGH.

Farmer 1.03.2013 r. 
Farmer poleca
Farmer 1.04.2013 r.
XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła
Zaproszenia na XXI Szkołę Zimową 
Hodowców Bydła, która odbyła się 11-
15 marca w Zakopanem. Organizatorem 
konferencji jest Katedra Hodowli Bydła 
UR. Materiały zawierały także relacje 
z konferencji.
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Chemia i biznes, 1.03.2013 r.
Polska chemia bez innowacyjności nie 
przetrwa
W polskim przemyśle chemicznym brakuje 
innowacyjności – to opinia, z którą zgadzają 
się niemal wszyscy. Różnice zdań pojawiają 
się dopiero wtedy, gdy poszukiwane są przy-
czyny trwającego kryzysu i propozycje 
wyjścia z niego. Autor Dominik Wójcicki 
zaznacza, że do najbardziej znanych placó-
wek nauko wych i badawczo-rozwojowych, 
które pracują na rzecz krajowego przemysłu 
che micznego należą: ICSO Blachownia, In-
stytut Chemii Organicznej PAN, Centrum 
Badań Molekularnych i Makromolekular-
nych PAN w Łodzi, Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechnika 
Wrocławska, Politechnika Krakowska, Po-
litechnika War szawska, Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie i Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny.

Agro Przemysł 1.03.2013 r.
Duże z pianką. Piany i substancje pianotwór-
cze w żywności
Tekst dr. hab. inż. Lesława Juszczaka (UR) 
wskazujący, że piana piwna, to najbardziej zna-
ny przykład piany, choć warto wiedzieć, że pia-
ny są podstawą różnego rodzaju innych produk-
tów spożywczych, szczególnie bitej śmietany, 
lodów, biszkoptów, ciast i ciastek. Warto zasta-
nowić się, jak owa piana powstaje, czemu służy 
i jakie substancje sprzyjają jej tworzeniu się.

Gazeta Wyborcza 2.03. 2013 r.
Dwa milimetry
Wspomnienia Justyny Danczowskiej, uczest-
niczki katastrofy kolejowej pod Szczekoci-
nami, którą wraz z matką Kają, z rozbitego 
wagonu ewakuował Michał – student UR. 
Justyna Danczowska wielokrotnie podkreśla 
jego bohaterską postawę oraz skromność.

Polska, Gazeta Krakowska 4.03.2013 r. 
Liczyli zwierzęta na pustyni
Studenci UJ i UR liczyli dzikie zwierzęta 
na Pustyni Błędowskiej. W tym celu posłu-
żyli się metodą tzw. pędzeń próbnych, która 
polega na notowaniu napotkanych zwierząt 

na wybranym odcin ku. Liczenie było częścią 
projektu „Pustynia Błędowska”.

Dziennik Polski 5.03. 2013 r.
Dzień otwarty Uniwersytetu Rolniczego
Dziennik Polski 6.03.2013 r.
Uniwersytet Rolniczy zaprasza
Dziennik Polski 7.03.2013 r.
Dzień otwarty na uczelni
Krótkie informacje o programie Dnia Otwar-
tego UR. Nadmienia się w nich, że zaprezen-
towana zostanie oferta edukacyjna Uczelni, 
działalność kulturalna studentów (Chór UR, 
Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”), samo-
rządu studentów i innych organizacji. Zapla-
nowano też wykłady, m.in. „Technologie sca-
ningu laserowego w badaniach środowiska” 
czy „Ostro-Piekąco-Kolorowo-Smacznie”. Nie 
zabraknie również produktów regionalnych.

Sport 6.03.2013 r.
Dziennikarz się mylił
Dziennik Polski 6.03.2013 r.
Była szybsza dzięki TVP
Prasa wielokrotnie informowała, że Kata-
rzyna Broniatowska studentka Weterynarii 
(UCMW UJ-UR) jest jedyną zawodniczką 
z Krakowa w halowych mistrzostwach Eu-
ropy w Goeteborgu. Materiały zawierały in-
formacje o przebiegu przygotowań do startu. 
Po zakończeniu zawodów, gdy zdobyła brą-
zowy medal na tych zawodach, opublikowa-
no z nią wywiady, w których podkreślała, 
że sport jest jej wielką pasją, w której zawsze 
wspiera ją mama.

Polska Gazeta Krakowska, 7.03.2013 r.
Narciarstwo dla czystej przyjemności przy-
niosło jej tytuł mistrzyni świata
Anna Figura ze złotem MŚ w skialpinizmie. 
Złoty medal mistrzostw świata w kategorii 
do 23 lat (tzw. espoir) - to największy suk-
ces w karierze Anny Figury (KW Zakopa-
ne), studentki UR. Okazała się najlepsza 
w sprincie w czasie rozgrywanych w Pelvoux 
(Francja) zawodów. Jak mówi, sukces cieszy, 
ale ona tę dyscyplinę upra wia głównie dla 
satysfakcji.

Dziennik Polski  7.03.2013 r.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest coraz 
nowocześniejszy
Rozmowa dr. hab. inż. Sylwester Taborem, 
prof. UR, Prorektorem ds. Dydaktycznych 
i Studen ckich, poświęcona nowym inwesty-
cjom prowadzonym na UR. Rozmowa doty-
czyła też nowych kierunków i oferty w języ-
ku angielskim.

Głos Ziemi Cieszyńskiej 7.03.2013 r.
Rolniku, przyjdź i zapytaj!!
W Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświe-
ciu odbędzie się II Forum Rolnicze Podbe-
skidzia. Będzie to okazja do zadania nurtują-
cych rolników pytań, ponieważ na spotkaniu 
obecni będą m.in. posłowie, od których dzia-
łalności usta wodawczej wiele zależy. Prof. dr 
hab. inż. Czesław Nowak (UR) przeprowa-
dził krótki wykład o problemach rozwojo-
wych małych i średnich gospodarstw.

TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, 
7.03.2013 r.
„Szwajcarski” sołtys
Co roku Artur Tabor, sołtys podbocheńskiej 
wsi Buczyna (absolwent AR w Krakowie), 
wraca z kilkutygodniowego pobytu w Szwaj-
carii, a czę sto bywa, że gdy podpatrzy coś 
ciekawego, próbuje w miarę możliwości 
zastoso wać w swojej wsi. 

Polska Gazeta Krakowska 9.03.2013 r.
Mikrobiolog zbada próbki z krypt 
Reformatów
Materiał informuje, że przystąpiono do prac, 
mających ustalić czy w kryptach kościoła 
przy ul. Reformackiej nie rozwinęły się nie-
bezpieczne grzyby. Pracownik UR pobrał 10 
próbek do badania mikrobiologicznego.

Rzeczpospolita 13.03.2013 r.
Nowy ranking uczelni
Ponad 40 polskich szkół wyższych ma 
znaleźć się w nowym międzynarodowym 
rankingu firmowanym przez Komisję Eu-
ropejską. Znajdzie się tam 500 ośrodków 
akademickich. Projekt znajduje się na eta-
pie pilotażowym. Na tej liście znajdują się 
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również polskie uczelnie, a są to: UJ, UW, 
Uniwersytet Śląski, Politech nika Łódzka, 
Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwer-
sytet Rolniczy.

Cogito 14.03.2013 r.
Geodezja i kartografia
Artykuł informuje, że dużą popularnością 
cieszą się geodezja i kartografia. Absolwenci 
są poszukiwaniu na rynku pracy w Polsce i za 
granicą. Materiał informuje, jakie przedmio-
ty uwzględniane są na różnych uczelniach, 
w tym na UR.

Obserwator Lokalny 14.03.2013 r.
OLfabet
Obserwator Lokalny 6.04.2013 r.
OLfabet
Artykuły zawierają biogramy znanych dębi-
czan. Na tej liście znajduje się też Jan Pieniądz, 
absolwent AR, poseł na Sejm RP w latach 
1993-1997, działacz samorządu wojewódzkie-
go na Podkarpaciu. Umieszczony jest również 
Płodzień Bogusław, absolwent AR wicestaro-
sta dębicki, działacz społeczny od 2005 r. pre-
zes Zarządu Powiatowego PSL w Dębicy.

Agro Serwis 15.03 2013 r.
Jak zapobiegać ketozie?
Rolnik Dzierżawca 1.04.2013 r.
Dobiorą buhaja, wykryją ketozę
Agro Serwis 16.04.2013 r.
Ketozie można zapobiegać
Ketoza to jeden z największych problemów 
w intensywnej produkcji mleka. Ta choroba 
metaboliczna powoduje duże straty gospodar-
cze i jest jedną z przyczyn szybszego brakowa-
nia krów mlecznych, często tych najbardziej 
wydajnych. Dlate go coraz częściej w gronie 
producentów mleka dyskutuje się na temat 
sposobów zapobiegania ketozie. Temu proble-
mowi poświęcone były też wykłady i dyskusja 
podczas wystawy/konferencji Ferma Bydła, 
która odbyła się w Płatnicy. W tekście przy-
wołana jest opinia prof. dr. hab. inż. Zygmun-
ta M. Kowalskiego (UR), który wskazuje, 
że ketoza występuje najczęściej u wysokowy-
dajnych krów, a im większa wydajność, tym 
straty produkcyjne są bardziej dotkliwe.

Gazeta Ostrowiecka 18.03.2013 r.
„Pamiętajcie o ogrodach...” – ogrody jak 
dzieła sztuki
Rozmowa z Mileną Gawąd absolwentką AR, 
która od 20 lat tworzy ogrody. Każdy jest 
wyjąt kowy i niepowtarzalny. W ogro dach 
pani Mileny nic nie dzie je się przypadkiem. 
Wszystko doskonale wplata się w jedną, za-
projektowaną wcześniej kom pozycję, two-
rząc niemalże dzie ło sztuki.

Twoje Tychy 19.03.2013 r.
Goście z zagranicy 
Tyskie II Liceum Ogólno kształcące im. 
C.K. Norwi da gościło grupę młodzieży 
z Belgii i Węgier. Przyjechali oni do Ty-
chów w ramach wy miany Comeniusa 
Dwindling Resources – Growing Challenges 
– jest to projekt ekologiczny. W czasie ty-
godniowej wizyty młodzież, pochylała się 
nad zagadnieniami związanymi z wyzwa-
niami żywnościowymi wobec wzrastającej 
liczby ludności świata. Goście uczestniczyli 
w warsztatach, odwiedzili Kraków i wysłu-
chali wykładu dr. hab. inż. Rafała Barań-
skiego (UR).

Polska Gazeta Krakowska 20. 03.2013 r.
Drobni rolnicy nie chcą mieć mlecznych 
krów
Dziennik Polski 20.03.2013 r. 

Drobni rolnicy rezygnują z hodowli mlecz-
nych krów. Stała się nieopłacalna
Widok krasuli wkrótce może należeć 
do przeszłości na sądeckiej wsi. Coraz mniej 
okolicznych gospodarzy hodu je krowy 
mleczne. Okręgowa Spół dzielnia Mleczar-
ska w Nowym Sączu ratuje się skupując 
mleko z głębi kraju, a nawet od dostawców 
ze Sło wacji i Niemiec. Według cytowanego 
w tekście prof. dr. hab. inż. Czesława Nowa-
ka (UR), w USA hodowca bydła mlecznego 
wpisany jest na listę 200 najtrudniejszych 
zawodów świata.

Gazeta Wyborcza  20.03.2013 r.
Wojewoda walczy z groźnym barszczem!
Dziennik Polski 20.03.2013 r.
Wojna wypowiedziana barszczowi
Dziennik Gazeta Prawna 21.03.2013 r.
Uniwersalny doradca na urzędzie
MiastoNS.pl 25.03.2013 r.
Będą walczyć z barszczem Sosnowskiego
Agro Serwis 1.04.2013 r.
Obowiązkowe niszczenie barszczu …
Wojewoda małopolski wystąpił do mi-
nistrów środowiska i rolnictwa w spra wie 
opracowania zmian prawnych, wprowa-
dzających obowiązek nisz czenia barszczu 
Sosnowskiego. Me todę jego zwalczania 
mają opracować naukowcy z UR. Woje-
woda zaproponował, aby do zwalcza nia 
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barszczu Sosnowskiego wykorzy stać unij-
ne środki w ramach dwulet niego Progra-
mu Operacyjnego Ochrona różnorodności 
biologicz nej i ekosystemów. Według wstęp-
nych szacunków na realizację projektu 
województwo małopolskie może pozyskać 
1,6 milio na euro.

Echo Dnia 22.03.2013 r.
Od przypadku do... medali
Dariusz Groch z Niska, czołowy polski za-
wodnik w siłowaniu się na rękę, zdradza 
sekrety swojej widowiskowej dyscypliny. 
Artykuł zawiera notkę biograficzną, z któ-
rej wynika, że Dariusz Groch ma 27 lat, jest 
absolwentem UR. Od dziesięciu lat uprawia 
armwre stling, jest zawodnikiem Wikinga 
Nisko, me dalistą mistrzostw Polski.

Dziennik Polski 22.03.2013 r.
Pierwsza taka zielona hala - bardzo szczelna, 
ekologiczna i oszczędna
Polska Gazeta Krakowska 23.03.2013 r.
Pierwsza „zielona hala” w Polsce
Gazeta Wyborcza 23.03.2013 r.
Zielona hala otwarta
Nasze Miasto 25.03.2013 r.
Zielona hala służy studentom
Inżynier Budownictwa 1.04.2013 r.
Pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa
Inwestor, 1.04.2013 r.

Kraków. Pierwsza pasywna hala sportowa 
w Polsce
Polska Gazeta Krakowska 3.04.2013 r.
Moda na …. PASYWNOŚĆ
Nasze Miasto Kraków 4.04.2013 r.
Moda na … pasywność
Głos Koszaliński 5.04.2013 r.
Ekologiczne budownictwo z zielonymi dachami
Krakowski Rynek Nieruchomości 
12.04.2013 r.
Eko-hala przy uniwersytecie
Dziennik Polski 12.04.2013 r.
Wielkie budowy zmieniają Kraków
Relacje z otwarcia w Uniwersytecie Rol-
niczym pasywnej hali sportowej. Materia-
ły zwierają liczne parametry techniczne 
oraz wskazują, że docelowo na da chu hali 
będzie rosła trawa, zaś na elewacjach pną-
cza, co uczyni z niej także zielona halę 
sportową.

Dziennik Polski 22.03.2013 r.
Badania nad wirusami pod ścisłym nadzorem
W budowanym właśnie Małopolskim 
Centrum Biotechnologii powstaje jedno 
z pierwszych w Polsce laboratoriów pozwa-
lających na badania nad silnie zakaźnymi 
szczepami wirusów i bakterii. Centrum 
powstało w całoś ci dzięki funduszom 
struktural nym z inicjatywy Uniwersyte tu 
Jagiellońskiego i Uniwersy tetu Rolniczego 
w Krakowie. Koszt wybudowania MCB 
to 25 mln euro. Ośro dek będzie oddany 
do użytku w lipcu br.

Polska Gazeta Krakowska 25.03.2013 r.
Giełda promocji agroturystyki
Dziennik Polski  25.03.2013 r.
Giełda agroturystyczna szansą na promocje
Dziennik Polski 11.04.2013 r.
Małopolska Giełda Agroturystyczna
Polska Gazeta Krakowska 13.04 2013 r.
Pokazy, degustacje i promocje
Dziennik Polski 13.04.2013 r.
Warto wiedzieć
Artykuły zachęcały do udziału w Małopol-
skiej Giełdzie Agroturystycznej, która od-
będzie się na UR w Krakowie. Prezentowały 
również program tej imprezy.

Dziennik Polski 15.04. 2013 r.
Agroturystykę też dotyka kryzys
Polska Gazeta Krakowska 18.04.2013 r.
Wydarzenia ważne w branży rolniczej
W relacji z XVI Małopolskiej Gieł dy Agrotu-
rystycznej, która zgromadziła 60 wystawców, 
znalazły się informacje o licznych atrakcjach. 
Można było m.in. skosztować regionalnych 
specja łów, za chwycić się tradycyjnymi kwiata-
mi z bibuły czy obejrzeć występy zespołów 
folklorystycznych. Jednak jak wskazały cyto-
wane w tekście Maria Jarończyk i Da nuta Bu-
las, prowadzące gospodarstwa agroturystyczne 
w Czarnym Dunajcu ze względu na kryzys 
znacznie zmniejszyła się liczba gości i turystów.

Dziennik Polski 25.03.2013 r.
O powstaniu na UR
Krótka notatka informująca, że w Centrum 
Kon gresowym UR rozpocznie się konferen-
cja Powstanie stycz niowe, jego historia i odbi-
cie w sztu ce, organizowana przez Uniwer sytet 
Trzeciego Wieku UR.

Dziennik Gazeta Prawna 27.03.2013 r.
Polak na diecie, nie jada chleba
Artykuł zawiera informacje, że Polacy je-
dzą coraz mniej chleba. To efekt zmiany 
naszych nawyków żywieniowych. Chleb 
stracił na znacze niu także, dlatego, że za-
szkodziły mu modne diety, według których 
chleb tu czy. Jednak jak przekonuje prof. dr 
hab. inż. Hali na Gambuś (UR) to niepraw-
da, jeśli w jego składzie jest, co naj mniej 30 
proc. mąki żyt niej. Przewiduje ona również, 
że popularność chleba ponownie wzrośnie.

Dziennik Polski 30.03.2013 r.
Każdy może sfotografować wodę
Anons informujący, że Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie zaprasza do udziału w kon-
kursie fotogra ficznym „Oblicza wody”, który 
towarzyszy tegorocznej edycji Festiwalu Na-
uki w Krakowie.

Top Agrar Polska 1.04.2013 r.
Krótko
Krótka informacja, że w lutym UR w Kra-
kowie przyznał jedno razowe stypendia 59 
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najlepszym studentom. Wysokość stypen-
diów w zależności od źródła finansowania 
wynosiła 900 zł lub 1000 zł.

Poradnik Gospodarski 1.04.2013 r.
Jakość powietrza a polska wieś
Materiał autorstwa dr. inż. Marcina Kucze-
ry (UR), wskazuje, że w ostatnich 50 latach 
znacznie wzrosło zanieczyszczenie powie-
trza, spowodowane przez dym i wyziewy 
przemysłowe oraz spaliny. Człowiek oddy-
cha powietrzem będącym mieszaniną gazów, 
zawierającą coraz więcej szkodliwych sub-
stancji chemicznych oraz bakterie i alergeny.

Hasło Ogrodnicze 1.04.2013 r.
Jak studiować to... w URK!
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Ma-
zurem – dzie kanem Wydziału Ogrodniczego 
i dr. hab. inż. Dariuszem Grzebelusem, prof. 
UR wskazujący, że chociaż obecnie przed 
uczelniami branżowymi stoi wiele wyzwań 
– tworzenie innowacyjnych, interesujących, 
praktycznych specjalności, przygotowanie 
autorskich programów nauczania, opracowa-
nie najnowocześniejszych metod dydaktycz-
nych, zapewnienie studentom komfortowych 
warunków, to jednak specjaliści z zakresu 
technologii produkcji, prze twórstwa owoco-
wo-warzywnego, organizacji pracy w przed-
siębiorstwach ogrodniczych, usług i doradz-
twa ogrod niczego są stale potrzebni. Renoma 
UR sprawia, że kandydatów nie brakuje.

Hasło Ogrodnicze  1.04.2013 r.
Kwasy humusowe w ogrodnictwie
Autorami tekstu są dr hab. Edward Kunicki, 
prof. UR i dr Aneta Grabowska (UR), w któ-
rym stawiają wniosek, że w dobie coraz więk-
szych trudności związanych z dostępnością 
naturalnych nawozów organicznych, ogrod-
nicy poszukują innych, łatwych do zastosowa-
nia w praktyce materiałów zawierających sub-
stancję organiczną. Jedną z wielu propozycji 
są preparaty mające w swoim składzie kwasy 
humusowe. Wyniki nowych doświadczeń po-
lowych pokazują wyraźnie, że ich stosowanie 
w różnych branżach produkcji ogrodniczej 
istotnie wpływa na poprawę kondycji roślin, 

podnosi ich odporność na stres oraz w nie-
których uprawach zwiększa również wielkość 
i jakość plonu roślin.

Forum akademickie 1.04.2013 r.
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i ma-
gisterską rozstrzygnięty
W pracach komisji konkursowej uczestniczył 
m.in. prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, repre-
zentujący Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
i Politechnikę Krakowską.

Food Forum 1.04.2013 r.
Żywienie w chorobach. Antyoksydanty 
w diecie – korzyści i zagrożenia
Tekst dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Flor-
kiewicz (UR), informujący, że badania epi-
demiologiczne wykazują, iż częste spoży-
wanie warzyw, owoców oraz nasion roślin 
strączkowych zmniejsza zapadalność na cho-
roby przewlekłe, których istotną przyczyną 
jest stres oksydacyjny. Naturalne składniki 
zawarte w wymienionych produktach, takie 
jak polifenole – w tym flawonoidy i anto-
cyjany oraz witaminy A, E, C i p-karoten, 
odgrywają ochronną rolę przed szkodliwym 
działaniem reaktywnych form tlenu.

Farmer 1.04.2013 r.
Choroby rzepaku a nawożenie azotem 
i siarką
Tekst prof. dr. hab. inż. Bogdana Kuliga i dr 
inż. Joanny Dłużniewskiej (UR), wskazujący 
na to, że rze pak w zależności od warunków 
siedliskowo-klimatycznych, re aguje istot-
nym wzrostem plonu nasion na wiosenne 
nawożenie azotem, a uprawiany po roślinach 
strączkowych efektywnie wykorzystuje ten 
składnik. Plonotwórcze działanie nawożenia 
azotem jest uwarunkowa ne współdziałaniem 
wielu czynników, z których za najbardziej 
znaczące uwa ża się rodzaj gleby, warunki 
klimatycz ne i technologie uprawy.

Farmer 1.04.2013 r.
Energia u rosnących świń
Materiał zawiera informacje wskazujące, 
że producenci trzody będą musieli zmie rzyć 
się z większym niż dotychczas de ficytem 

białka w żywieniu świń. Jednak dr Tomasz 
Schwarz (UR), podczas Tar gów Ferma 
w Łodzi przekonywał słucha czy, aby nie 
zapomina li o źródłach energii w mieszan-
kach pa szowych, które często sami przygoto-
wują w gospodarstwach.

Cukiernictwo 1.04.2013 r.
Substancje wzmacniające smak
Autorem tekstu jest dr hab. inż. Lesław Jusz-
czak (UR), w którym wskazuje, iż ważnym 
zmysłem określającym jakość żywności jest 
smak. Zmysł smaku umożliwia rozpoznawa-
nie spożywanych pokarmów. Dzięki temu 
ostrzega przed spożyciem substancji toksycz-
nych, niejadalnych lub produktów zepsu-
tych. Ponadto istotnie wpływa na kształto-
wanie preferencji smakowych i jest jednym 
z czynników regulujących pobór pokarmu, 
a więc bilans energetyczny organizmu.

Biznes & Ekologia 1.04.2013 r.
Zapowiedź konferencji Green Trade House
W czasie konferencji pracownicy (UR) wy-
głoszą dwa wykłady: prof. dr hab. inż. Janusz 
Żmija przedstawi Teraźniejszość i przyszłość 
rodzinnych, rolnych i wielko obszarowych gospo-
darstw we współczesnej Polsce, zaś dr Krzysztof 
Jończyk zajmie się tematem Doliny Ekologicz-
nej Żywności – założenia pro gramowe, kierun-
ki działania i warunki uczestnictwa.

Zielony Sztandar 10.04.2013 r.
Konferencja Programy europejskie na lata 
2014-2020
W Centrum Kongresowym UR odbyła się 
konferencja Programy Europejskie na lata 
2014-2020. Małopolska 2020. Jej orga-
nizatorami byli posłowie do Parlamentu 
Europejskie go dr Czesław Siekierski oraz 
Polskie Stronnictwo Ludowe w Małopolsce. 
Konferencja odbyła się pod naukowym pa-
tronatem Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady.

Polska Gazeta Krakowska 10.04.2013 r.
Owce wracają w góry. Unia daje dopłaty
Mieszkańcy Podhala zarabiają nie 
tylko na turystach. Cześć z nich 
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zamiast inwestować pie niądze w pensjo-
naty, rozbudo wała swoje gazdówki, które 
także przy noszą im spore zyski. „Gazeta 
Krakow ska” dotarła do danych ARiMR, 
z których wynika, że na Podhalu zawód 
rolnika przeżywa renesans. Od 2011 roku 
w górach o nawet 30 pro cent wzrosła licz-
ba hodowanych owiec i krów. Zdaniem dr. 
inż. Ma cieja Murawskiego (UR) gazdowie 
hodują zwierzęta dla do płat z Unii Euro-
pejskiej i pieniędzy od ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi. Dzięki nim za jedną owcę do-
stają nawet kilkaset zło tych rocznie.

Nowiny 15.04.2013 r.
Warto pić kozie mleko
Materiał informuje, że hodowcy kóz z Pod-
karpacia, państwo Dulianowie produkują sery 
smakowe z ziołami i morskimi algami. Są oni 
absolwentami Zootechniki na AR. Tekst pre-
zentuje liczne zalety koziego mleka.

Dziennik Polski 17.04.2013 r.
Targi Pracy na UR
Krótki tekst informujący o rozpoczęciu Tra-
gów Pracy na UR.

Polska Gazeta Krakowska 18.04.2013 r.
Nowoczesne technologie przynoszą mnó-
stwo korzyści
Artykuł wskazuje, że kształcenie dla po-
trzeb nowo czesnej gospodarki podejmuje 
każda renomowana uczelnia. Takie właśnie 
podejście daje się obserwować m.in. na Wy-
dziale Inżynierii Pro dukcji i Energetyki 
(UR). Cytowane są wypowiedzi prof. dr. 
hab. inż. Sławomira Kurpaski, dziekana 
Wy działu Inżynierii Produkcji i Energetyki. 

Wskazuje on, że aby sprostać potrzebom 
rynku pracy należy modyfikować program 
kształcenia studentów. Materiał wskazuje 
ponadto, że produkcja biogazu jest tania, 
gdyż powstaje on z organicznych odpadów 
zielonych. Rolnicy posiadający gleby niż-
szej klasy, mogą na nich uprawiać np. tra-
wy energetyczne, kukurydzę, a pozostałą 
po zebranych kolbach słomę wykorzystać 
do produkcji biogazu.

Dziennik Polski 18.04.2013 r.
Kabarety Studenckie
Dziennik Polski 19.04.2013 r.
Studencka klamka
Informacja zapraszająca do Klubu Akade-
mickiego „ARKA” na Międzyuczelniany 
Przegląd Ka baretów Studenckich „Klam-
ka 2013”. Przegląd ma charakter konkur-
su skierowanego do stu dentów wszystkich 
wyższych uczelni w Polsce. Wydarzenie pro-
muje sztukę kabaretową. Profesjonalne jury 
oceni zmaga nia amatorów oraz wskaże naj-
lepszych, którzy odbiorą statu etkę „Klamka 
2013” i nagrody rzeczowe.

Dziennik Polski 18.04.2013 r.
Krakowskie uczelnie chcą być postrzegane 
jako ekologiczne
Materiał wskazuje, że moda na bycie „eko” 
dotarła również na uczelnie. Krakowskie 
szkoły wyższe nie chcą zostać w tyle, dlate-
go otwierają „zielone” sale, studenci zbierają 
nakręt ki, a naukowcy tworzą prośrodowi-
skowe wynalazki. W materiale zawarta jest 
wypowiedź mgr inż. Izabelli Majewskiej, 
rzecznika prasowego UR, która wskazuje, 
że uczel nia chce być „eko” m.in. po przez 
swoją ofertę kształcenia związaną z ochroną 
środowi ska i realizację nowych inwestycji.

Dziennik Polski 22.04.2013 r.
Zagrały setki rogów myśliwskich
Blisko 120 solistów oraz 23 zespoły z Pol-
ski i Czech wzięły udział w V Małopolskim 
Konkursie Sygnalistyki Myśliwskiej Kraków 
– Niepołomice 2013 „O Róg Zbramira”. 
Główne trofeum imprezy – „Róg Zbrami-
ra”, przypadł zespo łowi Akteon z SGGW 

w Warszawie. Rywalizacja „o róg” odbywa 
się w Niepo łomicach od 2009 r. Organiza-
torami jubileuszowej edycji konkursu byli 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy.

Dziennik Polski 23.04.2013 r.
Dziesiątki wystawców, tysiące odwiedzających
Szkolenia, wykłady otwarte i prezenta-
cje największych pracodawców z regionu 
– ko lejna edycja Targów Kariery Uniwer-
sytetu Rolniczego cie szyła się wielką po-
pularnością, zaprezentowało się 28 wy-
stawców. Zdaniem cytowanej mgr Grażyny 
Wójcik, koordy natora targów, obecna edy-
cja była rekordowa i zgromadziła po nad 
dwa tysiące osób.

Polska Gazeta Krakowska 24.04.2013 r.
Ryszard Florek bez kary za wycinkę lasu
Artykuł informuje, że Ryszard Florek, ma za-
płacić 3 tyś. zł za roboty bez ze zwolenia przy 
budowie trasy saneczko wej w Szczawniku 
pod Muszyną. Sąd uwolnił go jednak z naj-
cięższego za rzutu – dokonania znacznych 
zniszczeń w przyrodzie poprzez wycinkę 
drzew w obszarze chronionym Natura 2000. 
Akt oskarżenia został sporządzony po do-
niesieniu szefa Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Krakowie. Według proku-
ratury, która zasięgała m.in. opinii biegłego 
z UR Ryszard Florek bezprawnie wybudował 
tor dla saneczkarzy w rejonie siedlisk rzad-
kich gatunków zwierząt. 

Dziennik Polski 24.04.2013 r.
Konie na Rynku będą miały lżej
Miłośnicy zwierząt zastanawiają się, nad 
lo sem dorożkarskich koni i przy pominają, 
że krakowski magi strat obiecał zakup urzą-
dzenia, które dokładniej zmierzy tempera-
turę na Rynku. Urzędnicy chcą, by przenoś-
nego przyrządu używali w upal ne dni 
studenci UR, a odczytane pomiary konsul-
towali z we terynarzami. To lekarze zade-
cydują czy konie będą mogły stać na Rynku, 
a doroż ki będą musiały przenieść się na za-
cienione postoje.

Opracowanie: dr Szymon Sikorski



Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w Dworku UR w Mydlnikach 

Ogólnopolskie Święto Lasu. Prezydent Bronisław Komorowski, wraz z grupą zaproszonych gości, uczestniczył w akcji sadzenia drzew 
na polanie w leśnictwie Sitowiec 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady dokonuje uroczystego otwarcia hali sportowej

Nagrodzeni stypendyści wraz z Fundatorami, władzami Uczelni i gronem profesorskim



www.ur.krakow.pl
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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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Otwarcie pierwszej w Polsce, 
zielonej, pasywnej hali sportowej 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest pierwszą 
w Polsce Uczelnią, która zakończyła budowę 

zielonej, pasywnej hali sportowej 
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