Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Drodzy Czytelnicy!
Zainaugurowaliśmy 117. rok uniwersyteckich
studiów rolniczych w Krakowie oraz 55. rok działalności naukowej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Rolniczej – Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja. Przed nami kolejny rok pracy na rzecz
rozwoju naszej uczelni, pełen nowych wydarzeń
i zapewne wielu zmian. Mamy nadzieję, że nie
będziemy długo czekać na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej, dotyczącej zmiany nazwy uczelni
w Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.
Jesteśmy zadowoleni, że Akademia nadal cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży podejmującej studia w naszej Alma Mater. Przebieg
rekrutacji opisano w jednym z artykułów. W bieżącym numerze biuletynu znajdą się także teksty
dotyczące ciekawych badań prowadzonych przez
katedry, ważnych z punktu widzenia ich gospodarczego wykorzystania. Tematyką wiodącą są więc
biopaliwa, ochrona zasobów wodnych gór i pogórza oraz rola pożarów leśnych, jako czynnika ekologicznego. Życzymy miłej lektury.
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2007/2008
Inauguracja 55. roku akademickiego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie odbyła się 3 października 2007
r. w Centrum Kongresowym AR. Poprze-

dzona została mszą św. odprawioną przez
ks. kardynała Franciszka Macharskiego
w kościele pod wezwaniem Pana Jezusa
Dobrego Pasterza.

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE
REKTORA AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE PROF. DRA HAB. JANUSZA ŻMIJI
Szanowni Państwo!
Rozpoczynając dzisiejszą inaugurację roku
akademickiego pragnę serdecznie podziękować
Państwu za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. Chcę powitać wszystkich czcigodnych
gości − przedstawicieli duchowieństwa, władz rządowych i samorządowych, Senat i władze uczelni,
pracowników, studentów oraz wszystkich naszych
przyjaciół, którzy przybyli w tak ważnym dla Akademii Rolniczej dniu.
Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od słów podziękowań. Przedsięwzięcia i zamierzenia, które
chcę dziś przedstawić, są przecież efektem pracy
setek ludzi. Dziękuję więc moim najbliższym współpracownikom – prorektorom i dziekanom – za codzienny trud ciężkiej pracy, sprawne rozwiązywanie
problemów a nade wszystko za zaufanie i życzliwość. Dziękuję wszystkim pracownikom uczelni za
ich wkład w budowanie wizerunku naszej Akademii
i tworzenie jej marki. Dziękuję też studentom
– z całą pewnością podjęli dobrą decyzję o kształceniu się właśnie tutaj.
Dzisiejsza inauguracja 117. roku studiów rolniczych w Krakowie jest zapewne ostatnią organizowaną przez Akademię Rolniczą. Wierzę w to, że
lada moment nasza uczelnia zostanie przekształcona w Uniwersytet Rolniczy. Ta zmiana związana jest z nowym prawem o szkolnictwie wyższym
i określonymi w nim wymogami klasyfikacyjnymi.
Miałem nadzieję, że zmiana statusu − od momentu wysłania wniosku niezależna od władz uczelni
− przebiegać będzie szybciej. Jednak jestem pewien, że już wkrótce ten proces zakończy się.
W debacie poprzedzającej nasze wystąpienie
o przekształcenie Akademii w Uniwersytet pojawi-

ły się w kraju dwie koncepcje – Uniwersytetu Rolniczego, bądź też Uniwersytetu Przyrodniczego.
Te dwa poglądy nie ograniczają się tylko do terminologii, dotyczą bowiem istoty funkcjonowania
naszej uczelni. Dziś już wiemy, że będziemy zapewne jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Widzę w tym nie tylko nawiązanie do przeszłości i naszych pięknych tradycji, ale zarazem
wskazanie kierunków działań na przyszłość oraz
zaakcentowanie głównego obszaru naukowych
zainteresowań.
Na polską naukę wpływają globalne procesy
kształtujące obieg ludzkiej wiedzy. Jednak polski
świat naukowy dodatkowo zmuszony jest borykać się z lokalnymi bolączkami. Wiele z nich od
lat czeka na rozwiązanie. Bo przecież wciąż trwa
u nas proces społecznej transformacji, a jego
negatywne konsekwencje nie omijają świata nauki. Wystarczy wymienić częste zmiany otoczenia prawnego; konieczność ciągłego zabiegania
o finansowe zabezpieczenie funkcjonowania instytucji naukowych; czy wreszcie słaby odzew lub
wręcz niezrozumienie postulatów kierowanych
przez nas do przedstawicieli władzy publicznej.
Dla polskiej nauki ostatnie trzy lata stały z całą
pewnością pod znakiem akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Wprawdzie od wieków
polscy uczeni brali udział w europejskim obiegu myśli, jednak powstanie Wspólnoty ten proces ułatwiło i uporządkowało. Nie ma przesady
w stwierdzeniu, że Unia Europejska jest dla nas
szansą. Strategia lizbońska – dokument stanowiący plan rozwoju Europy − dąży do stworzenia na naszym kontynencie najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Strategia wyznaczyła oczekiwany poziom nakładów na badania
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i rozwój na poziomie 3% Produktu Krajowego Brutto. Jednak już teraz wiemy, że w Polsce osiągnięcie tego celu w zakładanym dokumencie w 2010
roku nie będzie możliwe. Zgodnie z ogłoszonym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektem Strategii Rozwoju Nauki w Polsce
do 2015 roku tzw. wskaźnik GERD, czyli wielkość
krajowych nakładów na badania i rozwój kształtujący się obecnie na poziomie 0,62%, w 2015 roku
miałby osiągnąć zaledwie 1,26. Optymizmem nie
napawają też relacje pomiędzy wielkością nakładów na badania i rozwój w Polsce, a nakładami
w pozostałych krajach Wspólnoty. Do niedawna
sięgały one u nas 72,4 USD na 1 mieszkańca,
przy europejskiej średniej 459 USD. Mamy też jeden z najgorszych w świecie poziomów publikacji
w przeliczeniu na milion mieszkańców. W dodatku,
borykająca się z tak poważnymi problemami finansowymi polska nauka staje w obliczu konieczności
przeprowadzenia trudnych systemowych zmian.
Wspomniana przeze mnie Strategia Rozwoju
Nauki w Polsce określa też trendy na przyszłość.
To m.in. przeniesienie akcentów z finansowania
podmiotów na finansowanie projektów, orientowanie badań na obszary zainteresowań firm prywatnych, wzrost znaczenia sektora prywatnego
w finansowaniu badań i rozwoju oraz zwiększenie
mobilności pracowników tej sfery nauki. Mówię
o tych tendencjach, bo właśnie one ukształtują
naszą najbliższą przyszłość. Musimy być na nie
dobrze przygotowani i z myślą o nich zmieniać
także naszą instytucję.
Mimo zasygnalizowania niepokojących zjawisk, w przyszłość patrzę z optymizmem. Nasza
uczelnia dysponuje potężnymi atutami. Jest mocno osadzona w tradycji, sięgając do najlepszych
wzorców rolniczej edukacji. Posiada też solidną
bazę materialną, która dobrze zagospodarowana
i zarządzana gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania. Jednak naszym największym bogactwem są ludzie. To oni tworzą ogromny naukowy
potencjał Akademii Rolniczej. Tylko w minionym
roku tytuł profesora uzyskało sześciu pracowników
naszej uczelni, doktora habilitowanego szesnastu,
natomiast doktora trzydziestu pięciu. Wszystkim
im raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję!
W 2005 roku, obejmując godność rektora, zapowiadałem działania w czterech głównych kierunkach. Było to uporządkowanie wewnętrznych
struktur naszej uczelni, wzmocnienie jej infrastruktury, przyspieszenie szeroko rozumianej informatyzacji oraz przystosowanie procesu dydaktycznego do oczekiwań rynku pracy. Podkreślałem też,
że chcę nie tylko administrować uczelnią, lecz
nade wszystko określić wizję jej rozwoju, podjąć

trud refleksji nad przyszłą rolą w systemie edukacji. Obecnie jest opracowywana strategia rozwoju
uczelni do 2015 roku.
Te lata były okresem bardzo wytężonej pracy.
Zmieniono strukturę wewnętrzną uczelni tak, by lepiej wykonywała postawione przed nią zadania. Senat uchwalił nowy statut Akademii Rolniczej, dostosowany do przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym”. Powstał nowy regulamin organizacyjny.
Utworzono Biuro Programów Międzynarodowych,
Centrum Kształcenia Ustawicznego, powołano
Dział Informatyczny, dokonaliśmy restrukturyzacji
Wydawnictwa Akademii Rolniczej.
Rozpoczynając kadencję zapowiedziałem
uporządkowanie stanu majątkowego uczelni i podjęcie działań mających na celu przekształcenie
posiadanego przez nas prawa użytkowania wieczystego we własność. Taką możliwość stworzyły
zapisy nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Chcę, by to uporządkowanie stanu majątkowego uczelni umożliwiło jeszcze skuteczniejsze
wykonywanie jej statutowych zadań. Do dziś przekształceniu uległo blisko 90% naszego majątku.
Proces ten objął prawie wszystkie nieruchomości w Krakowie i w Krynicy. Pozostałe grunty są
w trakcie regulacji stanu prawnego. Dokonaliśmy
też aktualizacji wartości naszych praw własności
nieruchomości. Dokładny szacunek tego majątku
pozwoli na racjonalniejsze nim gospodarowanie.
Bardzo chciałem, by powstała Fundacja Akademii Rolniczej. To zamierzenie się powiodło. Działa
już Fundacja, której celem jest materialna pomoc
dla najbardziej potrzebujących studentów naszej
uczelni. Serdecznie zachęcam Państwa do wsparcia tej inicjatywy. Pierwsze stypendia wypłacone
zostaną już w tym roku akademickim. Z całą pewnością dla wielu młodych ludzi będą one istotną
pomocą w zdobyciu wymarzonego wykształcenia.
Trwa modernizacja uczelnianej infrastruktury.
Temu procesowi poświęcamy bardzo dużo wysiłku i środków finansowych. Znaczna część naszej
bazy materialnej pochodzi bowiem z lat 60. i 70.,
czy z początków ubiegłego wieku. Jej unowocześnienie, tak w zakresie budynków jak i aparatury,
jest konieczne, choć bardzo kosztowne.
Domy studenckie szczególnie przy al. 29 Listopada zostały poddane generalnemu remontowi. Pieniądze ze Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa pozwalają na odnowienie elewacji Collegium Godlewskiego. Przeprowadzono
prace remontowe w budynkach dydaktyczno-naukowych większości wydziałów, w tym na stacjach
doświadczalnych. Modernizujemy Klub Studencki
„Arka”, tak ważny dla naszej uczelnianej społeczności. Remontujemy obiekty wypoczynkowe
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w Polańczyku i w Krynicy, co umożliwi prowadzenie polityki tanich wczasów dla pracowników. To
tylko niektóre przykłady podejmowanych przez
nas w tym zakresie działań.
Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta
zmieni się otoczenie II Kampusu uczelni. Na mocy
podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta
Krakowa powstanie nowa infrastruktura (m.in. parkingi i chodniki) i ekrany dźwiękochłonne przy al.
29 Listopada. Nastąpi również przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z al. 29 Listopada tak, aby
powstał bezkolizyjny wjazd z obu stron na teren
kampusu uczelni. Inwestycja ta jest w całości finansowana z budżetu miasta. II Kampus zostanie
również w całości ogrodzony.
Najbliższa przyszłość będzie z całą pewnością
czasem dalszego rozwoju infrastruktury uczelni.
Przypomnę tylko, że już budujemy szklarnię dydaktyczno-doświadczalną Wydziału Ogrodniczego oraz budynek Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji wraz z infrastrukturą techniczną. Bardzo liczymy na wsparcie tego przedsięwzięcia
z funduszy Unii Europejskiej. Zamierzamy też
zbudować obiekt dydaktyczno-laboratoryjny dla
Wydziału Agroinżynierii, który zaspokoi potrzeby
tak studentów, jak i pracowników naukowych.
Z nadzieją patrzę na unijne środki finansowe
pozostające w gestii samorządu województwa,
o które będziemy ubiegać się poprzez Małopolski
Regionalny Program Operacyjny. Mamy dwa projekty, znakomicie wpisujące się w jego priorytety.
Pierwszy z nich to Vivarium, które stanowić będzie
bazę dydaktyczno-badawczą Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt oraz ośrodek edukacyjny dla
młodzieży i mieszkańców Krakowa. Drugi przygotowany przez nas projekt obejmuje kompleksową
rozbudowę i modernizację II Kampusu.
Wierzę, że samorząd województwa wesprze
nasze starania, podobnie jak wsparł Małopolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności. Bardzo cieszę się z obecności na dzisiejszej uroczystości władz regionu. Wierzę, że będą pamiętać
o naszej Akademii i roli, jaką pełni ona w regionie
Małopolski.
Trwa proces informatyzacji uczelni. Powstały
rok temu Dział Informatyczny przejął administrację głównych serwerów, uruchomił system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów oraz System
Elektronicznej Legitymacji. Od tego roku akademickiego działa już Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Stopniowo modernizujemy też naszą
aparaturę naukową − od 2005 r. tylko na ten cel
wydaliśmy 19 milionów złotych.
Mimo niepokojących tendencji demograficznych, stabilna pozostaje liczba studentów. Obec-

nie kształci się u nas blisko 13 tys. studentów, w
tym przeszło 8 tys. na studiach stacjonarnych. W
roku akademickim 2007/2008 o przyjęcie starało
się około 6300 kandydatów na studia stacjonarne
oraz przeszło 1600 na pozostałe studia. Na studiach stacjonarnych o jeden indeks walczyły średnio 3 osoby, a na niektórych kierunkach wskaźnik
ten przekroczył 10! Co roku mury Akademii opuszcza ok. 2 tys. absolwentów.
Od ubiegłego roku akademickiego system
studiów w naszej uczelni dostosowany został do
wymogów Karty Bolońskiej poprzez wprowadzenie studiów trzystopniowych. Pierwszy stopień to
studia inżynierskie oraz licencjackie, drugi – magisterskie, trzeci – doktoranckie. W tym miejscu
warto dodać, że działają już niestacjonarne studia
doktoranckie. Celem rzetelnej oceny naszej pracy
przebudowaliśmy całkowicie system oceny jakości
nauczania. Wielu studentów odbywa praktyki zagraniczne – w minionym roku wyjechało ich 537.
Uczelnia stara się elastycznie zachowywać na
zmieniającym się rynku pracy i odpowiadać na jego
zapotrzebowanie. W rozpoczynającym się roku
akademickim przeprowadziliśmy nabór na nowe
atrakcyjne kierunki i specjalności. Zainteresowanie
studentów potwierdza, że uruchomienie ich było
dobrą decyzją. Ekonomia ze specjalnością ekonomika agrobiznesu, Zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnościami inżynieria produkcji rolniczej
oraz organizacja i logistyka w inżynierii produkcji
– to nowe kierunki w ofercie Akademii Rolniczej.
Działa też siedem nowych specjalności. Ponadto
w ramach kierunku ochrona środowiska powstała
specjalność agroecology z wykładowym językiem
angielskim. Już dziś mogę ogłosić, że także w przyszłym roku akademickim powiększymy naszą ofertę dla studentów. Nowe kierunki to towaroznawstwo ze specjalnością towaroznawstwo żywności,
biologia ze specjalnością biologia stosowana czy
gospodarka przestrzenna. Rozważamy również
uruchomienie studiów z zakresu architektury krajobrazu. Planujemy też trzy nowe specjalności.
Rozwija się Centrum Kształcenia Ustawicznego, na którego potrzeby został oddany odnowiony
dworek w Mydlnikach. Zadaniem tej jednostki jest
organizowanie usług edukacyjnych, służących
podnoszeniu kwalifikacji kadr i producentów w obszarze gospodarki żywnościowej i leśnictwa oraz
organizacji współpracy z gospodarką.
Efekty starań o najwyższą jakość potwierdzają
oceny zewnętrzne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ogólnopolskiej parametryzacji uczelni, gdzie na siedem wydziałów aż cztery
otrzymały najwyższą kategorię i są zaliczane do
najlepszych tego rodzaju wydziałów w Polsce.
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Akademia Rolnicza wzmocniła swoją pozycję nie tylko w świecie naukowym, lecz również
w swoim otoczeniu. Z sukcesem współpracowaliśmy z władzami rządowymi i samorządowymi.
Chcemy być zawsze gotowi nieść radę i pomoc
władzy publicznej we wszelkich sprawach dotyczących obszarów naszych naukowych zainteresowań.
Jesteśmy obecni na wszystkich ważnych
targach edukacyjnych, rolniczych i festiwalach
nauki. Uważam, że powinniśmy wzmocnić komercjalizację naszych badań i jeszcze ściślej
współpracować z gospodarką. Właśnie dlatego
wydaliśmy zbiór informacji na temat działalności katedr pt. „Nauka dla praktyki”. Chcemy brać
istotny udział w budowaniu polskiej innowacyjnej
gospodarki – świadczą o tym uzyskiwane przez
nas patenty.
Efektywnie współpracujemy z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Podpisaliśmy
umowy w zakresie naukowo badawczym z 40.
ośrodkami zagranicznymi. Współorganizowaliśmy
25 konferencji zagranicznych, a w naszej uczelni
odbyło się 26 konferencji krajowych. Na konferencję krajowe wyjechało ok. 2500 osób, natomiast
zagraniczne – 500. Sięgnęliśmy po międzynarodowe fundusze. Na przykład Fundusz Wyszehradzki oraz Fundusz Leonardo da Vinci udzieliły
grantów na tzw. e-learning.
Dzięki działaniom Działu Nauki i Współpracy
z Zagranicą, w porównaniu z rokiem 2005, podwoiliśmy liczbę składanych wniosków o projekty
badawcze. Cieszy też coraz większa liczba projektów badawczych finansowanych z funduszy
zewnętrznych − przez administrację rządową oraz
podmioty gospodarcze.
W grudniu 2006 roku przystąpiliśmy do międzynarodowej sieci uczelni z miast – Stolic Kultury Europejskiej – UNEECC. W czerwcu zorganizowaliśmy w imieniu krakowskich uczelni międzynarodową konferencję UNEECC.
Jej tematem była współpraca władz miasta
i uczelni oraz wkład społeczności akademickiej w
rozwój kulturalny miasta. Prorektor naszej Uczelni
jest w zarządzie tej organizacji.
Komisja Europejska przyznała uczelni poszerzoną kartę ERASMUSA na lata 2007– 2013, co
pozwala brać udział we wszystkich działaniach
przewidzianych w tym programie. Studenci i nauczyciele akademiccy mogą brać udział w wymianie międzynarodowej pomiędzy 31 uczelniami
w 14 krajach Europy.
Tworzymy sieci naukowe, celem realizacji
wspólnych projektów. Razem z Uniwersytetem
Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz

Politechniką Krakowską prowadzimy badania
w Akademickim Centrum Naukowo-Technologicznym AKCENT Małopolska. Współtworzyliśmy też
klastry, takie jak LifeScience Kraków, Małopolski
Klaster Technologii Informatycznych oraz Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii.
Z sukcesem prowadzimy projekty finansowane
ze środków europejskich – wymianę studentów
i nauczycieli w ramach programu Sokrates – Erasmus, CEEPUS, liczne partnerstwa i projekty badawcze, na które składają się szkolenia, dydaktyka, współpraca z przedsiębiorstwami, kreowanie
postaw innowacyjnych wśród studentów i absolwentów.
Obejmując godność rektora podkreślałem, że
moim głównym celem będzie troska o ludzi. Władze uczelni winny zapewnić wszystkim naszym
pracownikom godne warunki pracy, możliwość zawodowego i osobistego rozwoju. Dlatego zawsze
starałem się reagować na kierowane do mnie
postulaty oraz prowadzić politykę dialogu wobec
związków zawodowych działających na terenie
uczelni.
Kończąc wystąpienie, pragnę zwrócić się do
studentów. Dzisiejsza uroczystość to także, a może przede wszystkim, Wasze święto. Studentom pierwszego roku gratuluję dobrego wyboru.
Jestem pewien, że czas studiów będzie jednym
z najważniejszych etapów Waszego życia. To
właśnie tutaj nie tylko zdobędziecie wiedzę i praktyczne umiejętności, ale i doświadczenie, które
ułatwi Wam potem trudne życiowe wybory. Wiem
też, że na uczelnianej drodze odnajdziecie życzliwych ludzi, którzy podzielą się z Wami swoją życiową mądrością i ułatwią start w świecie.
Wszystkim studentom życzę wielu naukowych
sukcesów, rozwijania zainteresowań i pasji, pomyślnego stawiania pierwszych zawodowych
kroków. Bardzo wiele wysiłku wkładamy w to, byście mieli możliwość dostępu do wiedzy na najwyższym światowym poziomie. Chcemy również,
byście zdobywali ją w warunkach spełniających
europejskie standardy. Stąd troska o rozwój służącej Wam infrastruktury. Dziękuję za współpracę
z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i organizacjami działającymi na terenie uczelni. Ze swojej strony chcę Was zapewnić o mojej otwartości
i gotowości wysłuchania Waszego głosu.
Na zakończenie chcę zwrócić się do wszystkich dziś zgromadzonych. Nie ma większej radości
dla rektora, niż widok auli pełnej tak znakomitych
gości. Patron naszej Akademii Hugo Kołłątaj napisał: „Dwa tylko były przedmioty, które zajęły całe
moje życie: poprawa wychowania publicznego
i poprawa rządu mojego narodu”. Od przeszło pół-
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wiecza najpierw Wyższa Szkoła Rolnicza a potem
Akademia Rolnicza kontynuuje to wielkie dzieło
swojego Patrona – poprawę wychowania publicznego. Cieszę się, że wokół siebie mamy tak wiele
życzliwych osób, wspierających nas w tym procesie. Za tą pomoc bardzo serdecznie dziękuję,
życząc wszystkim wielu sukcesów tak naukowej,

jak i osobistej natury. Wierzę, że wszystkich nas
czeka dobry rok!
Rok akademicki 2007/2008 uważam za otwarty!
QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE
SIT!

OD UNIWERSYTETU DO UNIWERSYTETU
WYKŁAD INAUGURACYJNY PROF. DRA HAB. RUDOLFA MICHAŁKA, CZŁ. RZECZ. PAN
Przygotowując wykład na inaugurację roku akademickiego 2007/2008 miałem nadzieję a nawet
pełne przekonanie, że nasza uczelnia będzie go
rozpoczynać jako Uniwersytet Rolniczy. Tak się jednak nie stało, nie z winy i zaniedbań naszych władz,
ale z przyczyn od nich niezależnych. Choć decyzja
została przesunięta, to pozostała wiara i nadzieja,
że nowy rok będzie przełomowym w naszej historii,
w którym po 54 latach powrócimy do zaszczytnej
nazwy „uniwersytet”, z którego wyszliśmy w 1953
r., przekształcając Wydział Rolniczy Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Wyższą Szkołę Rolniczą. Tamta historyczna data wywołała u jednych entuzjazm
z uzyskania samodzielności, u wielu jednak smutek i nostalgię z wyłączenia się ze struktur najstarszej i najsłynniejszej polskiej uczelni. Takie nastroje
panowały przez wszystkie lata naszej samodzielnej działalności a nasiliły się w ostatnich czasach,
w trakcie dyskusji nad przyjęciem przymiotnika do
nowego uniwersytetu. Było też wielu zwolenników
powrotu do swojej Alma Master – Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ponieważ pojęcie „uniwersytet”
przewijać się będzie od początku do końca mojego
wykładu, uznałem za stosowne wyjaśnić semantyczne jego znaczenie.
W najkrótszym ujęciu encyklopedycznym,
oznacza wyższą uczelnię, na której przeważają wydziały nietechniczne. Nieco szersze ujęcie
podaje jeszcze zakres obejmujący: kształcenie
studentów, rozwijanie badań naukowych oraz
nadawanie stopni naukowych. Wchodząc głębiej
do nazwy, należy zauważyć, że słowo „uniwersytet” pochodzi od łacińskiej nazwy universitas, co
oznacza ogół, powszechność. W odniesieniu do
uczelni oznacza powszechność nauk i umiejętności, czyli wszechnicę.
Podkreślając z satysfakcją i dumą wywodzenie
się z najstarszej polskiej Wszechnicy, trzeba jednak
pamiętać, że w historycznym rozwoju nasz Uniwersytet Jagielloński nie był pierwszym w świecie
ani też w Europie. Według zapisów historycznych,

za najstarszy uniwersytet uważana jest islamska
wyższa szkoła przy meczecie Karouiyne w Fezie
(obecnie Maroko) powstała w 859 r. naszej ery. Jednak wg współczesnej definicji, za pierwszy uznaje
się Uniwersytet Boloński, założony w 1088 r. Nasz
krakowski a zarazem najstarszy polski uniwersytet
ma historię znacznie krótszą. Przed nim powstały
w XII w. uniwersytety w Paryżu i Oksfordzie. Dalsze
to: Cambridge (1209), Padwa (1222), Montpellier
(1230), Siena (1240), Salomonka (1254), Coimbra (1290), Rzym (1303), Orlean (1309), Florencja
(1321), Grenoble (1339), Piza (1343). Zdecydowanie więc przeważają tu uniwersytety włoskie. Z naszego rejonu Europy, starszym od Jagiellońskiego
jest Uniwersytet w Pradze, utworzony w 1348 r.
Uniwersytet Jagielloński – najstarszy w Polsce –
został założony w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego jako Akademia Krakowska, a następnie odnowiony w 1400 r. przez Jadwigę i Władysława
Jagiełłę. Jego pełny rozkwit przypada na wiek XV
i połowę XVI wieku, po czym następuje upadek,
z którego wydźwignęła go reforma Hugona Kołłątaja przeprowadzona w latach 1777–1783 na polecenie Komisji Edukacji Narodowej. Obecną nazwę
przyjął od swych odnowicieli w 1817 r. Do 1854 r.
UJ był jedynym polskim uniwersytetem, na którym
mogła studiować młodzież polska z trzech zaborów.
Przedstawiając krótki rys historyczny uniwersytetów godzi się także przypomnieć, że ich początki obejmowały kształcenie w trzech dyscyplinach: teologii, prawie i medycynie. Nauki rolnicze
pojawiły się znacznie później. Pierwsze w Europie
katedry i szkoły rolnicze tworzone były dopiero
w końcu XVIII w. w Niemczech i Anglii. Za najstarszą uczelnię rolniczą uważa się szkołę założoną
w Niemczech w latach 1752–1829 przez Albrechta Thaera oraz Wyższą Szkołę Rolniczą w Moglin
nad Odrą (1806).
Powołanie katedr rolnictwa w Polsce związane
jest z działalnością Komisji Edukacji Narodowej

8
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
i reformatorem Hugonem Kołłątajem, co miało
miejsce w 1780 r. Jego idee były przez wiele lat
realizowane nie tylko w Krakowie, ale także na
Uniwersytecie Wileńskim. Pierwszą w Krakowie na
Katedrę Rolnictwa powołano na uniwersytecie w
1806 r.. Działała ona bardzo krótko, bo tylko 3 lata.
Poza ośrodkiem krakowskim i wileńskim katedry
rolnictwa zakładano także w latach 20. XIX w. w
Warszawie, oraz 50. we Lwowie i Dublanach, gdzie
w 1856 r. utworzono 3-letnią Wyższą Szkołę Rolniczą. We wszystkich jednak ośrodkach panowały
warunki niesprzyjające rozwojowi nauki z uwagi na
działanie pod zaborami. Odbiło się to także negatywnie na sławie wybitnych polskich uczonych, którzy nie mogli się przebić do elity uczonych europejskich. Dla potwierdzenia tej tezy przytoczę Tadeusza Gołogurskiego, wybitnego specjalistę z maszynoznawstwa rolniczego i teorii skrawania gleby,
żyjącego i tworzącego w cieniu Goriaczkina. Mimo
przedstawionych trudności idee H. Kołłątaja w zakresie powołania wyższego szkolnictwa rolniczego
ciągle dojrzewały. W ośrodku krakowskim rozwijali
je profesorowie Edmund Janczewski i Emil Godlewski. Ich inicjatywie zawdzięczamy powołanie
w 1890 r. Studium Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym UJ, które funkcjonowało przez 33 lata.
W 1923 r. zostało przekształcone w samodzielny
Wydział Rolniczy, który nawet w czasie okupacji
prowadził tajne nauczanie. W okresie powojennym
wydział poszerzył zakres kształcenia na leśnictwo,
przyjmując w 1946 r. nazwę Rolniczo-Leśnego, a
po trzech latach utworzono samodzielny Wydział
Leśny. Przetrwał on krótko, bo tylko do 1953 r. a
więc do momentu wyodrębnienia się samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Tak przedstawia się
krótki zarys historii naszej uczelni. Przedstawiam
go nie jako historyk, ale wyłącznie przy wykorzystaniu kronik i zapisów oraz wydawnictw z okazji
różnych jubileuszy. Chcę zwrócić jednak uwagę,
że w całej historii krakowskiego ośrodka rolniczego zawsze przyjmowano nazwę rolniczy. Z rolnictwem też wiąże się nazwisko Hugona Kołłątaja,
dotychczasowego patrona naszej uczelni. We
wniosku złożonym o przekształcenie Akademii w
Uniwersytet Rolniczy podkreśliliśmy więc tradycję
i przywiązanie. Społeczność naszej uczelni jest
dumna, że pracuje na rzecz rolnictwa i rozwoju
wsi, bo to oznacza obronę ludzi przed głodem a
także chorobami wynikającymi z niedostatecznego
wyżywienia. Poza jednak względami emocjonalnymi powrót do nazwy uniwersytet chcemy udokumentować przesłankami czysto merytorycznymi.
W zmodernizowanej ustawie z 27 lipca 2005 r.
„Prawo o szkolnictwie wyższym” rangę Uniwersytetu może uzyskać uczelnia, której jednostki orga-

nizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania
stopni naukowych w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych. Dotyczy to tzw. uniwersytetów
„przymiotnikowych”.
Dla merytorycznego wyjaśnienia tego wymogu niezbędne jest semantyczne wyjaśnienie
podstawowych pojęć z metodologii nauki. Jako
wprowadzenie do wyjaśnienia przypomnę tylko,
że podstawowym zadaniem szkoły wyższej jest
prowadzenie badań naukowych, a w konsekwencji tworzenie wiedzy naukowej wzbogacającej
dotychczasowy stan w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Równolegle z prowadzoną działalnością
badawczą szkoła wyższa kształci studentów na
poziomie akademickim, przy co najmniej częściowym wykorzystaniu własnych osiągnięć i doświadczeń badawczych. Zatem prawdziwy nauczyciel
akademicki musi łączyć w sobie funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczno-wychowawcze. Przypominam o tym, choć dla wielu, obecnych dzisiaj
słuchaczy, może wydawać są to zwyczajnym truizmem. W sytuacji jednak, gdy rosną u nas dynamicznie wskaźniki skolaryzacji i wielu uważa to za
największy sukces transformacji ustrojowej, gdyż
stopniowo zbliżamy się do standardów europejskich, to niestety zbyt często są to tylko pozorne
osiągnięcia, gdyż uzyskiwane kosztem poziomu
kształcenia. Przede wszystkim dokonuje się to
poprzez pomijanie podstawowej zasady kształcenia akademickiego tj. zachowania jedności w badaniach i kształceniu. Często wystarczy dodatkowy kurs czy studium podyplomowe, aby uważać się za specjalistę na poziomie akademickim.
W sytuacji narastającego niżu demograficznego
tworzy się swoisty rynek, na którym trwa walko
o pozyskanie kandydatów do swojej uczelni. Dla
zwiększenia atrakcyjności swojej oferty dokonuje się zmian nazw uczelni, wydziałów, kierunków
studiów a nawet planów i programów studiów.
W bogatej ofercie, kandydaci zbyt często nie kierują się zamiłowaniem a nawet przyszłym rynkiem
pracy, ale łatwością ukończenia studiów, a więc
wybierają kierunek bez fizyki, chemii i matematyki. Dodatkowo podbudowują ich polityczne zabiegi
ministrów, znoszących te przedmioty z wymagań
maturalnych. Wierzę, że przedstawiane sytuacje
mają charakter tylko przejściowy i są nieodłączną
konsekwencją dokonujących się transformacji polityczno-gospodarczych.
Powracając do merytorycznego uzasadnienia
przyjętych kryteriów nazwy „uniwersytet rolniczy”,
wyjaśnienia wymagają często stosowane pojęcia:
dziedzina i dyscyplina nauki. Najlepiej obrazuje to
schemat hierarchiczny odwzorowujący strukturę
nauki.
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Rys. 1. Nauka jako system hierarchiczny

Przedstawiony podział ma oczywiście charakter umowny a granice pomiędzy dziedzinami
nauk, jak również dyscyplinami w obrębie dziedzin są niejednokrotnie trudne do określenia. Stąd
też zdarzają się sytuacje, że te same dyscypliny
nauki występuję w kilku dziedzinach nauk. Mimo
tych zastrzeżeń dla dobra nauki musi istnieć określony podział przy zastosowaniu logicznych kryteriów, gdyż to umożliwia obiektywną ocenę postępów nauki przy doborze recenzentów. W polskim
systemie tytuły naukowe profesora przyznaje się
w dziedzinie nauk, zaś stopnie naukowe doktora
i doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauki. Ponieważ ustawowe kryteria klasyfikacji
szkół wyższych uzależnia się od ilości dyscyplin,
w których posiadają one uprawnienia doktorskie,
stąd też nieodzowne jest bliższe sprecyzowanie
pojęcia dyscyplina nauki.
Najprościej przedstawić ją prostą formułą matematyczną:
DN = { D, J, P, R, W}
gdzie:
DN – dyscyplina nauki; D – domena; J – język;
P – zbiór praw; R – zbiór reguł; W – wiedza.

Tab.1. Obowiązujący w Polsce podział nauki na dziedziny i dyscypliny
I.
•
•
•
•
II.
•
•
•
III.
•
•
•
IV.
V.
•
•
•
•
VI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauki biologiczne
biochemia
biologia
biotechnologia
ekologia
Nauki chemiczne
biochemia
chemia
technologia chemiczna
Nauki ekonomiczne
ekonomia
nauki o zarządzaniu
towaroznawstwo
Nauki farmaceutyczne
Nauki fizyczne
astronomia
biofizyka
fizyka
geofizyka
Nauki humanistyczne
archeologia
bibliologia
etnologia
filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o polityce
nauki o poznaniu i komunikacji

•
•
•
•
VII.
•
•
VIII.
•
•
IX.
•
•
•
X.
XI.
•
•
•
•
XII.
•
•
•
XIII.
•
•
•
•

nauki o sztuce
nauki o zarządzaniu
pedagogika
socjologia
Nauki leśne
drzewnictwo
leśnictwo
Nauki matematyczne
informatyka
matematyka
Nauki medyczne
biologia medyczna
medycyna
stomatologia
Nauki o kulturze fizycznej
Nauki o Ziemi
geofizyka
geografia
geologia
oceanologia
Nauki prawne
nauka o administracji
prawo
prawo kanoniczne
Nauki rolnicze
agronomia
inżynieria rolnicza
kształtowanie środowiska
ogrodnictwo
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• rybactwo
• technologia żywności i żywienia
• zootechnika
XIV. Nauki techniczne
• architektura i urbanistyka
• automatyka i robotyka
• biocybernetyka i inżynieria biomet.
• budowa i eksploatacja maszyn
• budownictwo
• elektronika
• elektrotechnika
• geodezja i kartografia
• górnictwo
• informatyka
• inżynieria chemiczna
• inżynieria materiałowa
• inżynieria środowiska
• mechanika
• metalurgia
• technologia chemiczna
• telekomunikacja
• transport
• włókiennictwo
XV. Nauki teologiczne
XVI. Nauki weterynaryjne
XVII. Nauki wojskowe
XVIII. Sztuki filmowe
XIX. Sztuki muzyczne
XX. Sztuki plastyczne
XXI. Sztuki teatralne
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Przy ocenie i klasyfikacji nauki uwzględnia się
wszystkie wymienione parametry. Szczególne
znaczenie ma język (J), gdyż jest on sumą terminów przyjętych z infrastruktury nauki. Można to
zapisać formułą:
TN = { TJ + TD }
TN – łączy zbiór terminów danej dyscypliny,
TJ – zbiór terminów przyjętych z infrastruktury nauki,
TD – zbiór terminów utworzonych w danej dyscyplinie,
W oparciu o przedstawione kryteria w Polsce obowiązuje przedstawiony poniżej podział nauki na dziedziny i
dyscypliny (tab. 1)
Dla porównania przedstawiam jedną z wersji podziału
przyjętego przez Fundację Nauki Europejskiej i Unię
Europejską (tab. 2).

Poza oficjalnym podziałem w dostosowaniu do
konkretnych potrzeb stosuje się także grupowanie dziedzin nauk. Dla nas najbardziej interesująca będzie grupa nauk przyrodniczych, do której
umownie zaliczamy:
– nauki biologiczne,
– nauki chemiczne,
– nauki fizyczne,
– nauki leśne,
– nauki o ziemi,

– nauki rolnicze,
– nauki weterynaryjne.
Z wymienionych dziedzin semantycznie najmniej jednorodne są nauki rolnicze. Składają się
na nie dyscypliny i specjalności z różnych dziedzin
nauk, które znajdują wykorzystanie przy produkcji i przetwórstwie żywności oraz surowców dla
różnych kategorii przemysłu. W ostatnim czasie
domena nauk rolniczych rozszerzyła się o energetykę poprzez wykorzystanie rolniczych surowców odnawialnych, co tym samym zbliżyło nauki
rolnicze do leśnych.
Nowoczesne rolnictwo bazuje nie tylko na wykorzystaniu nauk przyrodniczych, ale coraz bardziej wykorzystuje nauki techniczne i ekonomiczne. Obejmuje bowiem nie tylko sferę produkcji
żywności i surowców przemysłowych, ale całą
techniczną, ekonomiczną i socjalną infrastrukturę wsi i obszarów wiejskich. Wszystkie wymienione problemy i zagadnienia będą przedmiotem
zainteresowań uniwersytetu rolniczego i to winno być decydującym czynnikiem merytorycznym
przyjętej nazwy przez krakowskie środowisko
Akademii Rolniczej. Aktualnie uczelnia nasza posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w siedmiu dyscyplinach w dziedzinie nauk
rolniczych i jednej w dziedzinie nauk leśnych. W

Tab.2. Podział nauki przyjęty przez Fundację Nauki Europejskiej i Unię Europejską
I.

MATEMATYKA I INFORMATYKA
15 dyscyplin

II.

FIZYKA
15 dyscyplin

III. CHEMIA
9 dyscyplin
IV. NAUKI INŻYNIERSKIE
12 dyscyplin
V.

EKONOMIA, NAUKI SPOŁECZNE
i HUMANISTYCZNE
16 dyscyplin

VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAUKI O ZIEMI
Klimatologia
Obserwacje Ziemi
Środowiskowe nauki o Ziemi
Geografia
Geologia
Geofizyka
Geotechnika
Meteorologia

9.
10.
11.
12.
13.

Oceanografia
Badanie złóż i ropy
Gleboznawstwo
Wulkanologia
Inne działy nauk o Ziemi

VII. NAUKI BIOLOGICZNE
1. Biofizyka molekularna
2. Biologia molekularna i biochemia
3. Genom i genetyka
4. Mikrobiologia (wirusologia z uwzględnieniem
AIDS)
5. Biologia komórki
6. Biologia rozwoju
7. Immunologia i nowotwory
8. Farmakologia i toksykologia
9. Fizjologia
10. Patologia
11. Neurofizjologia
12. Nauki o roślinach
13. Rolnictwo i leśnictwo
14. Rybactwo i akwakultura
15. Nauki o środowisku
16. Biotechnologia
17. Biologia i nauki społeczne
18. Inne działy nauk biologicznych
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niedalekiej przyszłości winniśmy poszerzyć zakres uprawnień o nauki techniczne i ekonomiczne, a więc dziedziny spoza nauk przyrodniczych.
W bliższej i dalszej perspektywie czasowej nie
obejmiemy jednak całej grupy nauk przyrodniczych. Poza nami pozostaną: nauki chemiczne,
fizyczne a także o ziemi. Są to dziedziny bardzo
silne na Uniwersytecie Jagiellońskim a także
w Akademii Pedagogicznej. Dlatego też nie będziemy z nimi konkurować a jedynie zamierzamy
ściśle współpracować, wykorzystując ich osiągnięcia badawcze dla dobra wsi i rolnictwa. Dotyczy to także kształcenia na wymienionych wyżej
kierunkach studiów i specjalnościach w ich obrębie. Wyjątek stanowią nauki biologiczne, które
w niedalekiej przyszłości mogą być mocną stroną
naszego uniwersytetu, zwłaszcza w zakresie biologii stosowanej. Już obecnie, w Krakowie i wielu
innych ośrodkach rolniczych w Polsce mocną pozycję ma biotechnologia, i to zarówno pod względem naukowym, jak i możliwości kształcenia studentów i doktorantów.
Z wiarą i nadzieją społeczność naszej uczelni wchodzi w nowy 2007/2008 rok akademicki,
w którym uzyskamy potwierdzenie statusu uniwersyteckiego. Będzie to potwierdzenie naszych
osiągnięć i pełnej dojrzałości nie zaś polityczny

gest, jaki w przeszłości awansował wiele niedojrzałych uczelni krajowych.
Świadomi pozycji nauki i wysokiego autorytetu
jej twórców, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za podejmowane przedsięwzięcia badawcze, których sponsorem jest całe nasze społeczeństwo, które też oczekuje konkretnie wymierzalnych efektów. Bazując na dotychczasowych
osiągnięciach całej grupy nauk przyrodniczych,
technicznych i ekonomicznych, nauki rolnicze winny stwarzać perspektywy ludzkiego rozumienia
i oddziaływania na wszystko, co żyje, na ochronę
zdrowia, produkcję żywności i ochronę środowiska. Tym samym kształtować będą stosunki społeczne i personalne, strukturę rodziny i wartości
etyczne. W trudnych decyzjach i etycznych wątpliwościach pamiętać jednakże musimy o zasadzie,
że najważniejsza jest odpowiedzialność uczonego
względem prawdy. Już przed sześćdziesięcioma
laty Władysław Grabski stwierdził „...nauka jest
potrzebna duchowi ludzkiemu, który poszukuje
prawdy”. Dokończenie tego stwierdzenia znajdujemy w słowach świętego Jana „...poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Bazując zatem na
rzetelnej wiedzy, zachowując niezbędne ryzyko,
musimy podążać naprzód w badaniach, gdyż nie
mamy prawa wyłączyć światła dla przyszłości.

PRZEMÓWIENIE
PRZEWODNICZĄCEJ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW
ELŻBIETY KORNALSKIEJ
Jest mi niezmiernie miło, że jako przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
reprezentując blisko 13-tysięczną brać studencką
naszej Uczelni mogę powitać Państwa na 55. inauguracji roku akademickiego naszej Alma Mater.
Poprzedni rok akademicki był dla naszej społeczności bardzo pracowity i twórczy, a co za tym
idzie dał nam szansę, byśmy mogli coraz bardziej
rozwijać siebie i aktywnie działać na polu rozwoju
Akademii Rolniczej. Warto w tym miejscu pochwalić się kilkoma osiągnięciami, jakie były z udziałem
studentów Akademii. Zanim jednak do tego przejdę, chciałabym przybliżyć, szczególnie studentom
pierwszego roku, co to jest i czym zajmuje się Samorząd Studentów.
Samorząd Studentów to organizacja studencka, której głównym celem i kierunkiem działania

jest reprezentacja i ochrona praw studentów. Wybrani w sposób demokratyczny, przedstawiciele
samorządu tworzą organy kolegialne, poprzez
które reprezentują studentów wobec władz uczelni, uczestniczą w pracach Senatu Akademii Rolniczej oraz rad wydziałów. Ponadto przedstawiciele
samorządu wchodzą w skład komisji senackich,
komisji dyscyplinarnych oraz tworzą komisje stypendialne dla studentów.
Samorząd Studentów na forum uczelni uczestniczy przy decydowaniu lub współdecydowaniu
o wszystkich sprawach dotyczących studentów
w zakresie określonym przepisami prawa lub
uzgodnionym z organami kolegialnymi uczelni.
Wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach dla niego priorytetowych związanych z
procesem kształcenia i wychowania w szkołach
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wyższych oraz współdecyduje z władzami uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów.
Organizacja aktywnie uczestniczy w działalności
Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa, w którym zrzeszone są samorządy
wszystkich uczelni wyższych miasta. Samorząd
włączony jest także w struktury organizacyjne
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Istotnym sukcesem Samorządu Studentów Akademii Rolniczej jest fakt, że student naszej Akademii, Michał Walentyn jest przewodniczącym
Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni
Rolniczych.
Aktywności studentów AR przejawiała się
w udziale i organizacji wielu imprez społeczno-kulturalnych i naukowych. Miały one swój wydźwięk
na terenie Krakowa i całego kraju.
Pozwolą Państwo, że wymienię niektóre z nich:
II ogólnopolska konferencja Agroturystyka i Promocja Produktu Lokalnego, akcja krwiodawstwa
Wampiriada, Festiwal Przedsiębiorczości BOSS,
III Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, konkurs
fotograficzny i inne. Niezwykle ważne jest współdziałanie Samorządu Studentów z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami działającymi na
rzecz społeczności akademickiej. W tym miejscu
należy koniecznie wymienić Fundację Wspierania
Młodzieży Wiejskiej im. Zofii i Władysława Pokusów, która od lat wspiera studentów i absolwentów
Akademii Rolniczej w Krakowie. Z tego miejsca
składam za to serdeczne podziękowania i proszę
o otaczanie naszych studentów dalszą opieką.
Naszych najmłodszych kolegów, którzy dzisiaj
stają się pełnoprawnymi studentami, chciałabym
zachęcić do współpracy z samorządem i zapewnić o naszym wsparciu i chęci pomocy w każdej
sytuacji. Jako starsze koleżanki i koledzy, chcemy
podzielić się z Wami naszym doświadczeniem,
pomóc w odnalezieniu właściwych rozwiązań.
Ważne jest, by studenci, zwłaszcza pierwszego
roku wiedzieli, że w naszej uczelni istnieje możliwość doskonalenia zawodowego. Poza wykła-

dami i ćwiczeniami można uczestniczyć w wielu
szkoleniach i kursach, które samorząd wspiera
i współorganizuje. Jak się dzisiaj okazuje, nie ziemia, jak w społeczeństwie agrarnym, decyduje
o bogactwie i potencjale rozwojowym, nie kapitał
i bogactwa naturalne, jak w społeczeństwie industrialnym, lecz wiedza z zasobami informacji i danych staje się centralną wartością społeczeństwa
informacyjnego.
W działalności Samorządu Studentów niezwykle ważna jest współpraca z władzami naszej Uczelni. W tym miejscu pragnę podziękować
za rzetelną, konstruktywną i pełną zrozumienia
współpracę oraz wyrazić nadzieję, że będzie ona
nadal równie owocna dla dobra i dalszego rozwoju Akademii Rolniczej, a już wkrótce Uniwersytetu
Rolniczego. Dziękuję za szereg działań i inicjatyw
podejmowanych na rzecz studentów, w szczególności zaś za działającą od niedawna Fundację
Akademii Rolniczej.
Koleżanki i koledzy – studenci pierwszego
roku – zachęcam Was do korzystania z wielu ścieżek edukacyjnych oferowanych przez Akademię
Rolniczą. Studiując w tej uczelni, każdy z Was odnajdzie coś dla siebie, będzie mógł rozwijać zainteresowania, a swoim działaniem wniesie pewien
wkład w jej życie. Wyrażam głęboką nadzieję, że
czerpać będziecie jak najwięcej z życia studenckiego, które w Krakowie, ze względu na niepowtarzalną atmosferę i klimat, jest szczególnie barwne.
Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy
koledzy!
Życząc Wam, a zwłaszcza studentom pierwszego roku, wielu sukcesów, pragnę na koniec
przytoczyć słowa ks. prof. Józefa Tischnera:
„Człowiek podejmuje dziedzictwo z myślą
o swej przyszłości. Mając na oku przyszłość, sięga do przeszłości by z jej skarbca wydobyć to, co
tam ukryte.”
Wydobywając wspólnie skarby nauki, pamiętajmy o tym, że nasze działania posłużą innym.

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ I MEDALI
Podczas inauguracji roku akademickiego pracownikom Akademii Rolniczej w Krakowie wręczono odznaczenia państwowe i medale Komisji
Edukacji Narodowej. Aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi dokonał wicewojewoda Rafał
Rostecki. Otrzymali je:

Złoty Krzyż Zasługi
prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz
dr hab. inż. Stanisław Harasimowicz
prof. dr hab. inż. Czesław Nowak
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając
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Srebrny Krzyż Zasługi
dr hab. inż. Adela Adamus, prof. AR
dr Maria Magdoń-Maksymowicz
dr inż. Władysława Morzyniec
dr inż. Jerzy Strutyński
Brązowy Krzyż Zasługi
pani Julia Antuszewicz
dr inż. Jan Błaszczyk
dr hab. inż. Michał Cupiał
dr hab. inż. Teresa Dąbkowska
inż. Halina Doktor
dr inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz
pani Krystyna Gajos
dr inż. Maciej Kuboń
dr inż. Piotr Micek
dr Krzysztof Molenda
dr hab. inż. Agnieszka Płażek
dr inż. Barbara Skowera
dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski
dr inż. Zygmunt Sobol
dr inż. Andrzej Węglarz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano 16 osób. Aktu dekoracji dokonał małopolski kurator oświaty Józef Rostworowski. Medal
otrzymali:
dr inż. Piotr Antkiewicz
prof. dr hab. Paweł Brzuski
dr inż. Krzysztof Furgał
prof. dr hab. Tadeusz Grega
prof. dr hab. Stanisław Kokoszka
prof. dr hab. Maria Kowalik
prof. dr hab. Stanisław Krzanowski
prof. dr hab. Stanisław Orzeł
dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, prof. AR
prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska
dr inż. Stanisław Porębski
dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski
mgr Małgorzata Sągin-Urbanik
prof. dr hab. Janusz Sowa
dr hab. inż. Barbara Ścigalska
prof. dr hab. Edward Wierzchoś

Prorektor ds. organizacji uczelni i współpracy
z gospodarką prof. dr hab. Zenon Pijanowski poinformował, że w bieżącym roku nagrody rektora
Akademii Rolniczej otrzymało 158. nauczycieli
akademickich i 180. pracowników uczelni nie będących nauczycielami.

Przewodniczący V Wydziału Nauk Rolniczych,
Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii
Nauk, prof. Andrzej Grzywacz wręczył na ręce rektora AR statuetkę i dyplom „Laur Wydziału V PAN”
za wybitny wkład Akademii Rolniczej w Krakowie
w rozwój nauk rolniczych, leśnych i nauk o żywności. Profesorowie Andrzej Grzywacz i Edward
Żurawicz, przewodniczący Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, wręczyli również „Laur Wydziału V
PAN” prof. Andrzejowi Libikowi za wybitny wkład
w rozwój nauk ogrodniczych.

JM Rektor Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija
w imieniu wszystkich pracowników, studentów
i gości obecnych na inauguracji 55. roku akademickiego serdecznie dziękuje firmom, które
sponsorowały spotkanie okolicznościowe po
zakończeniu uroczystości. Ogromną życzliwość i zrozumienie okazali:
DUDA BIS
KONSPOL
KRAK-DRÓB
MARKAM
NIEPOŁOMICKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE
TYMBARK
U JĘDRUSIA
WOLAS & KASTELIK
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REKRUTACJA NA STUDIA 2007/2008

Rekrutacja kandydatów na studia w Akademii
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie opierała się na zapoczątkowanym w ubiegłym roku
i znowelizowanym w 2007 r. systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Obejmowała
ona studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno
pierwszego, jak i drugiego stopnia. Elektroniczny
serwis rekrutacyjny dostępny był na stronie internetowej Akademii. Kandydat ubiegający się o
przyjęcie na studia zakładał indywidualne konto
ERK. Dzięki temu od sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej mógł otrzymywać komunikaty o
toku kwalifikacji na studia. Każdy kandydat, który
założył konto ERK, mógł dokonać dowolnej liczby
rejestracji na kierunki studiów, wykazane w informatorze elektronicznym. Rejestracja polegała na
wypełnieniu formularza komputerowego podania.
Zawierał on podstawowe dane osobowe oraz inne
niezbędne w procesie kwalifikacji, takie jak uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego. Po wydrukowaniu i podpisaniu podania, znajdującego się
w wygenerowanym przez system pliku pdf, kandydat składał je w odpowiednich jednostkach AR,
prowadzących nabór na studia. Pełne zestawy
dokumentów wymagane były jedynie od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Każda rejestrująca się osoba otrzymywała poprzez system
ERK numer indywidualnego rachunku bankowego, na który wpłacała obowiązującą kwotę opłaty
rekrutacyjnej. Złożenie podania oraz dokonanie
opłaty rekrutacyjnej w obowiązującym terminie
było warunkiem koniecznym potwierdzenia rejestracji. Kandydaci, którzy nie dopełnili tej formalności, nie byli brani pod uwagę w postępowaniu
kwalifikacyjnym. Możliwość rejestracji w systemie
posiadali wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz typu uzyskanej matury. Kryterium postępowania kwalifikacyjnego był
konkurs świadectw dojrzałości, uwzględniający
wynik egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z jednego
(lub dwóch w przypadku Biotechnologii) przedmiotu kierunkowego oraz połówkowe wyniki z języka
polskiego i języka obcego. Jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym, wówczas dodawano wynik z poziomu podstawowego. W przy-

padku maturzystów z 2007 r., którzy przystąpili do
egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, wynik z poziomu podstawowego ustalany był na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 8 września 2006 r. (Dz. U. Nr 164,
poz. 1154). Wyjątek stanowiła informatyka, która
od 2007 r. wybierana była tylko jako przedmiot
dodatkowy i zdawana obowiązkowo na poziomie
rozszerzonym. Maturzyści 2007 r. wybierający ten
przedmiot mieli odnotowany na świadectwie dojrzałości jeden wynik. Termin rejestracji na studia
stacjonarne upłynął 9 lipca 2007 r. a na studia niestacjonarne 20 sierpnia 2007 r. Po tym terminie
okazało się, że na kilku wydziałach limit nie został
wypełniony, w związku z czym ogłoszono dodatkowy nabór. Obejmował on na studiach stacjonarnych Wydział Agroinżynierii oraz kierunek Rybactwo na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, a na
studiach niestacjonarnych Wydział Agroinżynierii
i Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
I stopnia w roku akademickim 2007/2008 brało
udział łącznie 8116 osób, w tym 6435 na studia
stacjonarne i 1681 na studia niestacjonarne. To
mniej niż w ubiegłym roku o 9,8 % na studiach stacjonarnych i 7,6 % na studiach niestacjonarnych.
Łącznie w skali uczelni liczba kandydatów zmalała
z 8960 do 8116, to jest o 9,4%. Wśród kandydatów
przeważały osoby z „nową maturą”, które na studiach stacjonarnych stanowiły 95,4%, natomiast
na studiach niestacjonarnych 79,6%. Liczbę kandydatów ogółem i w przeliczeniu na jedno miejsce
według limitu przyjęć oraz liczbę osób przyjętych
na studia na poszczególne kierunki przedstawia
tab. 1. Po raz pierwszy w 2007 r. odbył się nabór
na kierunek Ekonomia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Agroinżynierii.
Z zestawienia zamieszczonego obok wynika,
że najpopularniejszym kierunkiem pod względem
liczby kandydatów jest Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka z liczbą 1484 kandydatów
na studiach stacjonarnych i 295 na niestacjonarnych. Na drugim i trzecim miejscu na studiach
stacjonarnych znalazły się Biotechnologia − 631
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Tab. 1. Liczba kandydatów i przyjętych na I rok w roku akademickim 2007/2008
(wg stanu na 1 października 2007 r.)
Studia stacjonarne I stopnia
l.p.

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek studiów
kandydaci

przyjęci

limit

kandydaci/
1 miejsce

kandydaci

przyjęci

limit

kandydaci/
1 miejsce

1.

Rolnictwo

387

184

180

2,2

157

150

150

1,0

2.

Ochrona Środowiska

427

125

120

3,6

147

87

90

1,6

3.

Zarządzanie

321

97

90

3,6

141

90

90

1,6

4.

Ekonomia

205

71

60

3,4

–

–

–

–

5.

Zootechnika

314

207

210

1,5

62

47

120

0,5

6.

Rybactwo

104

65

60

1,7

–

–

–

–

7.

Inżynieria Środowiska

460

173

180

2,6

144

144

130

1,1

8.

Geodezja i Kartografia

556

175

150

3,7

200

161

150

1,3

9.

Leśnictwo

563

240

240

2,3

248

174

165

1,5

10.

Ogrodnictwo

530

248

240

2,2

136

84

190

0,7

11.

Technika Rolnicza i Leśna

183

70

90

2,0

151

74

150

1,0

12.

Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji

270

110

90

3,0

–

–

–

–

13.

Technologia Żywności
i Żywienia Człowieka

1484

325

315

4,7

295

155

150

2,0

14.

Biotechnologia

631

60

60

10,5

–

–

–

–

6435

2150

1960

3,1

1681

1166

1405

1,2

Razem

kandydatów i Leśnictwo − 563 kandydatów. Jednak w stosunku do limitu, po przeliczeniu kandydatów na jedno miejsce zdecydowanie najbardziej
atrakcyjnym kierunkiem okazała się Biotechnologia (10,5 na jedno miejsce) a w dalszej kolejności
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – 4,7,
Geodezja i Kartografia – 3,7 oraz Zarządzanie
i Ochrona Środowiska – po 3,6. Średnio na jedno miejsce na studia stacjonarne starało się 3,1
kandydata. Na studiach niestacjonarnych tuż za
Technologią Żywności najwięcej kandydatów od-

notowano na kierunkach Leśnictwo – 248 kandydatów i Geodezja i Kartografia (łącznie z drugim
naborem) – 200 kandydatów.
Obecnie uczelnia prowadzi nabór na 14
kierunków. Od roku 2008 oferta kształcenia zostanie poszerzona o kolejne dwa kierunki, Biologię na
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Towaroznawstwo na Wydziale Technologii Żywności.
mgr Wacław Trojan
mgr inż. Iwona Fijałkowska
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JAKI JEST NASZ POTENCJALNY KANDYDAT
NA STUDIA?– OPRACOWANIE ANKIET
Sytuacja w polskim szkolnictwie wyższym
w ostatnich latach uległa radykalnej zmianie.
Przyczyną tego jest przede wszystkim niż demograficzny, który już od kilku lat stwarza problemy na wszystkich poziomach edukacji, od szkoł
podstawowych, gimnazjalnych po ponadgimnazjalne. Efektem tego zjawiska jest zmniejszająca
się stopniowo, z roku na rok, liczba maturzystów,
a tym samym również liczba potencjalnych kandydatów na studia. Wprawdzie współczynnik skolaryzacji* jest bardzo wysoki (w roku akademickim
2006/2007 wynosił 49,9 brutto i odpowiednio 38,8
netto), ale ponieważ jego wartość zbliżyła się prawie do najwyższej w Unii Europejskiej, można prognozować, że będzie się stopniowo stabilizował.
Sprzyjające czynniki doprowadziły do rozwoju
i wzrostu liczby szkół niepublicznych, które kształcą obecnie ponad 33% ogółu studentów. Dodatkowo spodziewać się można, że wprowadzenie Karty Bolońskiej i zwiększenie mobilności studentów
spowoduje, iż coraz więcej osób decydować się
będzie na studia zagraniczne. Uczelnie zagraniczne proponują młodym ludziom bardzo atrakcyjne
warunki kształcenia, na każdym etapie studiów
trójstopniowych.
Wspomniane czynniki doprowadziły do urynkowienia usług edukacyjnych w naszym kraju.
Wymusiły wprowadzanie w uczelniach radykalnych reform i opracowania nowej strategii rozwoju
na najbliższe lata, uwzględniających m.in. intensyfikację działań promocyjnych i public relations.
Bardzo istotnym narzędziem stosowanym w planowaniu owych działań są badania ankietowe.
Biuro Informacji i Promocji Akademii Rolniczej
w Krakowie przeprowadza je systematycznie od
kilku lat. Są one cennym źródłem informacji, mówiącym o skuteczności podjętych działań promocyjnych i jednocześnie wskazówką, co należałoby
zmienić, aby ta skuteczność była jeszcze lepsza.
W 2007 r. przeprowadzone zostały badania
ankietowe wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz kandydatów na studia w Akademii
Rolniczej w Krakowie. Niniejszy tekst przedstawia
opracowane wyniki tych ankiet.
W okresie luty−kwiecień br. uczelnia brała
udział w targach edukacyjnych szkół wyższych.

Byliśmy obecni w 7 miastach Polski: Krakowie,
Warszawie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Nowym
Sączu, Nowym Targu i Oświęcimiu. Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono wówczas krótką ankietę sprawdzającą rozpoznawalność naszej uczelni i znajomość oferty
dydaktycznej. Zdarzało się, że podczas targów
zadawano pytania typu czy Akademia Rolnicza
w Krakowie jest uczelnią państwową, czy prywatną? Byli też tacy, którzy dopiero tutaj dowiadywali
się o jej istnieniu. Z przeprowadzonej ankiety wynika jednak, że 92% ankietowanych wiedziało, że
jest taka uczelnia, 8% natomiast nie miało o tym
pojęcia. Największy odsetek tych drugich (28%),
to osoby, które brały udział w warszawskich targach edukacyjnych. Taki rozkład danych świadczy
o tym, że uczelnia znana jest w rejonie południowej Polski, natomiast ma mniejszą rozpoznawalność w rejonie Polski centralnej i północnej.
Jedno z pytań, zawartych w ankiecie, dotyczyło znajomości kierunków studiów, które uczelnia
proponuje w swojej ofercie dydaktycznej. Okazuje
się, że najbardziej znane kierunki AR to rolnictwo
(81%), co wynika zapewne ze skojarzenia z nazwą uczelni, następnie zaś inżynieria środowiska
(58%) i leśnictwo (50%). Najmniej rozpoznawalne
okazały się natomiast kierunki typowo techniczne,
takie jak ekoenergetyka i technika leśna (10%)
oraz techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej (19%).
W ankiecie poproszono także o wskazanie
najczęstszych skojarzeń związanych się z naszą
uczelnią. Najwięcej osób zaznaczyło dobrą renomę i osiągnięcia uczelni (42%), wysoką jakość
kształcenia (44%) oraz bogatą ofertę dydaktyczną
(36%). Jednocześnie najmniejszą ilość wskazań
miały: nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna,
pespektywy znalezienia pracy po studiach i możliwość wyjazdów zagranicznych. Przeważająca
większość respondentów, bo ponad 80%, stwierdziła, że studia w Akademii Rolniczej należą do
studiów trudnych.
Drugą ankietę, adresowaną do kandydatów na
studia w AR, przeprowadzono w formie elektronicznej podczas tegorocznej rekrutacji. Pozwoliła
ona na zebranie danych wykorzystywanych do ce-
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lów badawczych, pomocnych do określenia efektywności działań promocyjnych i skutecznego ich
planowania. W badaniu wzięło udział 830 osób,
z czego 69% stanowiły kobiety, a 31% mężczyźni. Wśród respondentów 40% było mieszkańcami
wsi, 39% pochodziło z małych i średnich miast,
natomiast 21% z miast liczących ponad 100 tys.
mieszkańców.

Młodzież starająca się o przyjęcie na studia
w AR to najczęściej absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Małopolski
i województw ościennych. Nieliczni tylko uczęszczali do szkół w odległych rejonach Polski, np.
Szczecinie, Jeleniej Górze, Koszalinie, Zamościu
itd. Na pytanie, czy w szkołach dostępne były materiały informacyjne o uczelniach wyższych, twierdząco odpowiedziało 78%. Blisko jedna czwarta
(22%) nie mogła jednak dowiedzieć się w swojej
szkole o możliwości dalszej edukacji.
Przy zdobywaniu szczegółowych informacji
dotyczących uczelni i oferty studiów korzystano
z różnych źródeł. Najczęściej wymieniano jednak
strony internetowe uczelni (88%), portale internetowe (73%) oraz znajomych i rodzinę (61%).
W działaniach promocyjnych Akademii Rolniczej wykorzystuje się m.in. takie formy promocji
jak reklama prasowa i Internet. Zbadano więc popularność różnych tytułów prasowych oraz stron
internetowych. Wśród tytułów prasowych największą ilość wskazań miał dwutygodnik młodzieżowy „Cogit” (30%), następnie „Gazeta Wyborcza”
(24%) i „Gazeta Krakowska” (15%). W rankingu
najczęściej odwiedzanych stron internetowych, na
pierwszym miejscu znalazła się strona www naszej uczelni (67%).

Źródła informacji o studiach wyższych
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W celu uzupełnienia tematu zadano pytanie,
jaki rodzaj reklamy najbardziej przyciąga uwagę
odbiorcy. Wyniki wskazały jednoznacznie, że jest
to Internet (47%), reklama telewizyjna (23%) oraz
zewnętrzna, czyli plakaty, bilboardy, itp. (18%).
Internet po raz kolejny okazał się najlepszym
medium informacyjnym. Reklama telewizyjna
i zewnętrzna poprzez przekaz krótkich i ograniczonych komunikatów znajduje uzasadnione zastosowanie w przypadku konieczności utrwalania
nazwy, logo i innych atrybutów wizualnych uczelni.
Nie przynosi natomiast bezpośrednich i wymiernych efektów, jeśli chodzi o reklamę oferty kształcenia, wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie
do podjęcia studiów.
Z roku na rok rośnie procent młodzieży kontynuującej edukację po maturze. Kandydatów zapytano, jakie czynniki najczęściej decydują o podjęciu takiej decyzji. Zdecydowana większość wskazała perspektywę znalezienia interesującej pracy
(48%) oraz chęć zdobycia i poszerzenia wiedzy
(45%).

Interesującą częścią ankiety było pozyskanie
opinii na temat kryteriów wyboru studiów i konkretnych kierunków w krakowskiej Akademii Rolniczej.
Kryteria, którymi najczęściej kierowano się przy
wyborze AR to: perspektywy znalezienia pracy
(64%), możliwość rozwoju zainteresowań (61%)
oraz lokalizacja uczelni w Krakowie (52%). Przy
wyborze konkretnego kierunku studiów decydowały przede wszystkim zainteresowania związane
z daną dziedziną (51%).
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych
zostaną wykorzystane w planowaniu skutecznej
kampanii promocyjnej oferty dydaktycznej Akademii Rolniczej w roku akademickim 2007/2008.
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Kryteria decydujące o wyborze studiów w AR

Za elektroniczne opracowanie wyników ankiety serdecznie dziękuję dr. Jackowi Strojnemu
z Katedry Statystyki Metamatematycznej oraz
mgr. inż. Mateuszowi Ponikiewiczowi z Działu Informatycznego AR.
mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek

Poznanie grup docelowych (młodzież szkół ponadgimnazjalnych i kandydaci na studia) jest podstawą sformułowania odpowiednich komunikatów
skierowanych do tych grup. Kolejny krok to wybór
prawidłowych kanałów komunikacyjnych i form
promocji. Wszystkie podjęte działania powinny zostać dokładnie rozplanowane w czasie. Konieczne
jest systematyczne badanie skuteczności prowadzonych działań, by móc z sukcesem realizować
postawione sobie cele.

* Miarą powszechności kształcenia jest współczynnik skolaryzacji. Współczynnik skolaryzacji
brutto jest to (wyrażony procentowo) stosunek
wszystkich osób uczących się na danym poziomie
do całej populacji (wg stanu w dniu 31 grudnia)
osób będących w wieku nominalnie przypisanym
temu poziomowi kształcenia.
Współczynnik skolaryzacji netto to stosunek (procentowy) liczby studentów w nominalnym
wieku kształcenia na danym poziomie do liczby
ludności zdefiniowanej, jak przy współczynniku
skolaryzacji brutto, czyli do całej populacji osób
będących w wieku nominalnie przypisanym temu
poziomowi kształcenia.
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ASPEKTY PRAWNE PRODUKCJI BIOPALIW
Rozwój motoryzacji spowodował zwiększenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 28%.
Szczególny wzrost przypadł na lata 1980–2007,
do czego głównie przyczynił się transport drogowy. Szacuje się, że rozwój transportu drogowego
spowodował ponad 80% ogólnego wzrostu emisji
CO2 pochodzącego z motoryzacji.
W obliczu takich faktów, zastosowanie paliw roślinnych jest coraz bardziej uzasadnione.
Wprawdzie w procesie spalania paliw pochodzenia roślinnego powstaje CO2, podobnie jak przy
spalaniu paliw konwencjonalnych, ale związek ten
zostaje pobierany z atmosfery w czasie wegetacji
roślin i wykorzystywany w procesie fotosyntezy
(asymilacji). W ten sposób tworzy się zamknięty obieg CO2 w atmosferze. Z wyliczeń stechiometrycznych wynika, że zastąpienie 1 dm3 oleju
napędowego biopaliwem rzepakowym (biodiesel
RME) umożliwia zmniejszenie emisji tego gazu
o ok. 3,4 kg.
Społeczność światowa podejmuje energiczne
działania, które mają na celu znaczną redukcję
emisji do atmosfery gazów pochodzących z różnych źródeł. Impulsem do podejmowania takich
działań stały się założenia poczynione na Światowej Konferencji Klimatycznej w Kioto w 1997r.
Od samego początku najwięcej inicjatyw w tym
względzie wykazywała Unia Europejska, która
stała się liderem działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Początkowo
zobowiązano się do jej stabilizacji, tak by w 2000
r. była ona na poziomie z 1990 r., a następnie do
stopniowej jej redukcji. W latach 2008− 2012 UE
planuje zredukować emisję CO2 o 8% w porównaniu do poziomu z 1990 r., czyli o 346 milionów
ton. Wszystkim krajom członkowskim narzucono
limity, w tym największe krajom wysokorozwiniętych, takim jak np. Niemcy, które zobowiązały się
do ograniczenia emisji CO2 aż o 21% i Wielka Brytania o 12,5%.
W 2000 r. Komisja Europejska ogłosiła strategię w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
COM (2000)769, zakładającą osiągnięcie do 2020
r. co najmniej 20% udziału paliw alternatywnych
w transporcie. W 2001 r. ta sama komisja przyjęła
tzw. Białą Księgę dotyczącą polityki transportowej
Unii Europejskiej do 2010 r. Założono w niej, że
w bilansie ciekłych paliw dla transportu samocho-

dowego udział biopaliw będzie wynosił minimum
2% w 2005 r. i minimum 5,75% w 2010 r.
W Polsce przez wiele lat nie było politycznej woli uchwalenia ustawy o biopaliwach. Padały
przy tym różne argumenty, najczęściej nie do końca prawdziwe. Przekonywano nas na przykład, że
nie ma odpowiednich norm określających, jakie
własności ma spełniać biopaliwo roślinne, by nie
szkodziło silnikom. Oczywiście, taka norma istniała (symbol EN-14214) i obowiązuje obligatoryjnie
Polskę od 2003 r. Ostatecznie, udało się jednak
uchwalić ustawę o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych, która została przyjęta przez Sejm RP
25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.06.169.1199 z 25 września 2006 r.) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
Powyższa ustawa daje rolnikom możliwość
wytwarzania na własne potrzeby i na preferencyjnych warunkach do 100 litrów biopaliw na każdy
hektar ziemi w ciągu roku. Będą mogły być nimi
zasilane silniki ciągników, samochodów oraz samojezdnych pojazdów rolniczych. Ustawa precyzuje, jakie paliwa rolnik będzie mógł wyprodukować. Są to: estry olejów roślinnych (biodiesel),
czysty olej roślinny, bioetanol, biometanol, biogaz
(gaz pochodzący z biomasy), biowodór, biopaliwa
syntetyczne uzyskane z biomasy.
Wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych
jest działalnością, którą należy zalegalizować poprzez uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców. Dokonuje go Prezes Agencji Rynku Rolnego. Osoby
ubiegające się o wpis do rejestru rolników, wytwórców biopaliw muszą spełnić kilka warunków:
– posiadać tytuł prawny do obiektów, w których
ma być dokonywana produkcja biokomponentów;
– dysponować odpowiednimi urządzeniami
i budynkami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia winny posiadać naniesiony
europejski znak bezpieczeństwa „CE”, a budynki
spełniać wymogi przeciwpożarowe i sanitarne;
– posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
Warto pamiętać, że o wpis do rejestru wytwórców biokomponentów ubiegać się mogą osoby,
które nie były karane za przestępstwa skarbowe,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu.
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Wprawdzie ustawa stwarza możliwości do produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych, ale nasuwa się pytanie, kiedy wreszcie ruszy ich produkcja? Oprócz ustawy kluczowe okazują się odpowiednie rozporządzenia, od których zależy m.in.
opłacalność produkcji biopaliw. 22 grudnia 2006
r. Minister Finansów prof. Zyta Gilowska wydała
rozporządzenie zmieniające zasady zwolnień od
podatku akcyzowego. Określa ono w trzech punktach, na jakie zwolnienia mogą liczyć producenci. Biokomponenty zastosowane jako samoistne
paliwo obciążone są podatkiem w wysokości ok.
20 gr/l (202 zł na 1000 l). Rozporządzenie zmniejsza więc wyjściową stawkę podatku akcyzowego
z 1882 zł do 1680 zł za 1000 l. Niestety biokomponentów stosowanych jako samoistne paliwo będzie bardzo mało. Szacuje się, że zdecydowaną
większość paliw na rynku stanowić będą mieszaniny konwencjonalnych paliw z biokomponentami.
Początkowo udziały biokomponentów w mieszaninie będą małe, od 2 do 5% i jak się okazuje, podatek akcyzowy od biokomponentów będzie wyższy
niż się spodziewano. Dla benzyn silnikowych nieetylizowanych wyniesie on 1,50 zł/l biokomponentów dodanych do tej benzyny, natomiast dla oleju
napędowego 1,00 zł/l. Tak wysoki podatek spowodował wstrzymanie produkcji biopaliw. Przyczynił
się do tego także wzrost cen głównych surowców,
w tym rzepaku, który zdrożał z 800 do ok. 1000
zł/tonę.
W ostatnich miesiącach udało się jednak przekonać Rząd i Sejm RP, aby dokonały korekty sta-

Autor artykułu z biopaliwem własnej produkcji (od
lewej: biodiesel uzyskany z oleju sojowego, oleju
rzepakowego, pośrodku tradycyjny olej napędowy,
następnie biodiesel z oleju kukurydzianego i oleju słonecznikowego)

wek akcyzowych oraz wprowadziły dla rolników
dodatkową zachętę w postaci dopłat do upraw
przeznaczonych na cele biopaliwowe i energetyczne. 27 kwietnia br. Sejm RP przyjął ustawę o
zmianie podatku akcyzowego od
biokomponentów. Ustawa zmniejszyła podatek akcyzowy dla paliwa
typu biodiesel do symbolicznego
grosza za 1 dm3, natomiast rolnicy otrzymali dopłaty w wysokości
176 zł do każdego hektara gruntów przeznaczonych pod uprawę
roślin z przeznaczeniem na cele
energetyczne. Do dotychczasowych dopłat otrzymają oni dodatkowo 45 Euro z funduszy unijnych.
Zwiększenie dopłat spowoduje obniżenie cen roślin energetycznych.
Taka sytuacja wpłynie również na
wyższą opłacalność produkcji biopaliw.
W ostatnim czasie dużo uwagi
poświęca się biopaliwom wykorzystywanym w silnikach dieseReaktor do produkcji biopaliw typu biodiesel wykonany przez dra inż. Grze- la, a szczególnie biodiesela typu
gorz Wcisło, prezentowany podczas wystawy motoryzacyjnej. Produkuje FAME (RME). Rolnicy są bardzo
się w nim estry z olejów roślinnych oraz tłuszczy zwierzęcych.
zainteresowani takim paliwem, po-
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nieważ pojazdy używane w rolnictwie wyposażane są najczęściej w silniki wysokoprężne.
W Europie podstawową rośliną, z której uzyskuje się biodiesel ,jest rzepak. Okazuje się jednak, że właściwości fizykochemiczne oleju rzepakowego znacznie różnią się od właściwości
oleju napędowego, dlatego najprawdopodobniej
nie znajdzie on bezpośredniego zastosowania
jako biopaliwo. Jednak po poddaniu go procesowi transestryfikacji uzyskuje się biodiesel, który
z powodzeniem może zastąpić konwencjonalny
olej napędowy. W procesie tym z oleju ruguje się
glicerynę, a w jej miejsce wprowadza alkohol.
Uzyskane w ten sposób estry oleju charakteryzują się zbliżonymi parametrami fizykochemicznymi
do oleju napędowego. Proces transestryfikacji
prowadzi się w specjalnych reaktorach (estryfikatorach).
Jak wynika z kilkuletnich badań własnych prowadzonych na dużej populacji odmian ozimych
i jarych rzepaku, z 1000 kg rzepaku można uzy-

skać od 225 do 440 dm3 oleju. Uwzględniając plonowanie poszczególnych odmian rzepaku, z jednego ha można uzyskać od ok. 700 do ok. 1750
litrów oleju-bazy dla biodiesela. Wartość opałowa
biopaliwa rzepakowego wynosi średnio ok. 37
MJ/kg, natomiast oleju napędowego 43 MJ/kg.
Z hektara można uzyskać biopaliwo, którego wartość opałowa wynosi w granicach od 40 do 56 GJ.
Z powyższych wyliczeń wynika, że wartość energetyczna biopaliwa, jakie można uzyskać z hektara uprawy, jest bardzo duża. Porównując ją do
wartości opałowej oleju napędowego, okazuje się,
że z hektara można uzyskać biopaliwo, które pod
względem energetycznym jest równe 1100 dm3
ON.
dr inż. Grzegorz Wcisło
pracownik naukowy Katedry Energetyki Rolniczej,
ekspert ds. biopaliw, uczestnik prac Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP nad ustawą
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

RZEKI I POTOKI GÓRSKIE –
DOBRO, KTÓRE MUSIMY CHRONIĆ
Żyjemy na planecie, której powierzchnia podlega powolnym, lecz ciągłym procesom odpowiedzialnym za jej kształtowanie. Poprzez specyficzne usytuowanie Ziemi w Układzie Słonecznym,
możliwe było wytworzenie warunków, które spowodowały pojawienie się wody. Gdyby Ziemia
była nieco bliżej Słońca, tak jak Wenus, woda w
całości wyparowałaby z niej. Gdyby z kolei położenie Ziemi było bardziej odległe, powiedzmy bliżej Marsa, woda zostałaby zamrożona na wieki.
Powszechnie przyjmuje się, że powstanie wody
na Ziemi, a ściślej powstanie oceanów, związane
było z działalnością wulkaniczną. Jednym z produktów była tutaj para wodna, która następnie zamieniła się w wodę. Na Ziemi wytworzył się jedyny
w swoim rodzaju cykl hydrologiczny. Zapewnia on
cyrkulację wody z oceanów, poprzez parowanie do
atmosfery i z powrotem jej powrót na powierzchnię w postaci opadów atmosferycznych. Ponieważ w cyklu hydrologicznym więcej wody powraca na ziemię w postaci opadów, niż odparowuje,
nadwyżka wody odprowadzana jest do oceanów

w postaci wody płynącej korytami rzek. Pominąć
należy w tym miejscu niewielką, jak się szacuje,
mniejszą niż 0,05 cm/rok, ilość wody powracającej
do oceanu jako wody podziemne.
Woda stanowi zasadniczy składnik wszelkich
organizmów (od 70 do 90%) i występuje wszędzie
tam, gdzie istnieją jakiekolwiek formy życia. Bez
wody nie byłoby możliwe również życie ludzi. Woda
pokrywa około 71% powierzchni Ziemi. Niestety,
97% ogólnej ilości wody to woda słona, zawarta
w morzach i ocenach, a tylko 0,003% to woda,
która znajduje się w rzekach, potokach i strumieniach. Patrząc na liczby bezwzględne, ogólna ilość
wody na kuli ziemskiej, która w ciągu roku bierze
udział w jej krążeniu, a także występuje w postaci
deszczu, śniegu lub gradu, oceniana jest na ponad
500 tys. km3. W atmosferze w postaci pary wodnej
znajduje się około 12300 km3 wody. Z całkowitej
ilości wody opadowej na lądy spada prawie 20%,
co odpowiada wysokości rocznego opadu wynoszącego 670 mm. Z ilości tej prawie 37 000 km3
(250 mm) odpływa do mórz, a około 63 000 km3
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(420 mm) wyparowuje. Korytami rzek odpływa, więc
około 37% wody pochodzącej z opadów.
W Polsce zasoby jednostkowe wody (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) przy
średnim odpływie wynoszą
blisko 1500 m3 rocznie, przy
średniej wysokości opadu
wynoszącym 600 mm. W
przypadku występowania lat
suchych wartość zasobów
wody spada do 950 m3 rocznie. Jednocześnie w Polsce
tylko około 5 km3 zasobów
wód powierzchniowych pochodzi z dopływu rzecznego
spoza granic. Mamy więc do
dyspozycji nieco ponad 190
km3 wody rocznie. Z ilości tej
wyparowuje bezpośrednio w Zabudowane betonem koryto ujściowego odcinka potoku Jaszcze. Gwałtowny
różnej postaci (z powierzchni spływ oraz znaczne prędkości wody ograniczają w sposób istotny życie zwierząt
wód, z gruntu i przez rośliny) wodnych, 2006 r.
około 70%. Pozostała część
Polsce jest kilka. Jeden z nich, na który nie mamy
wody, (około 30%), spływa korytami rzek i potoków
wpływu to tzw. „anomalia polska”. Polega ona na
górskich do morza. Umiejscawia to Polskę pośród
tym, że w międzyrzeczu Odry i Wisły występuje
krajów europejskich na jednym z ostatnich miejsc
najniższa ilość opadów i największe parowanie w
pod względem wielkości zasobów wodnych. Porównoleżnikowym pasie od Atlantyku po Ural. Są
wodów niskich zasobów wód powierzchniowych w
także i inne przyczyny małej
ilości wody w Polsce. Przyczyny te związane są z wadliwie
prowadzoną gospodarką zlewniową w ostatnich dziesięcioleciach. Należą do nich:
– prace inżynierskie polegające wyłącznie na osuszaniu i drenowaniu obszarów
rolniczych;
– prace promujące eliminację terenów podmokłych
oraz torfowych;
– sposób
prowadzenia
regulacji rzecznych zmierzający do likwidowania koryt
rzecznych wielonurtowych i
zastępowania ich kanałami
jednonurtowymi odprowadzającymi wody powierzchniowe
ze zlewni w tempie błyskawicznym;
– likwidowanie polderów i
Bliskie naturze umocnienie dna potoku za pomocą bystrza kamiennego w ramach współcześnie pojmowanego utrzymania koryt rzecznych – potok Krzczo- terenów zalewowych oraz łęgów;
nowski, 2005 r.
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Wysypisko śmieci na brzegu rzeki Kamienicy, 2006 r.

a w konsekwencji ich wcięcie. Obecnie na świecie nie
mówi się już o regulacji rzek i
potoków górskich, lecz o ich
utrzymaniu. To zmiana filozofii, która być może i w Polsce znajdzie swój oddźwięk.
Koryta rzek górskich czekają
na pomoc, na wypracowanie
i wskazanie przez inżynierów
hydrotechników, hydrologów,
przyrodników i geografów
sposobów ich utrzymania.
Powinno to nastąpić jednak
jak najszybciej, ponieważ
każdy rok to trudne lub nieodwracalne zmiany dla środowiska dolin rzecznych.
W roku 2005 − będąc
gościem Uniwersytetu w
Karolinie Północnej w USA,
gdzie głosiłem wykłady dla
studentów i pracowników tamtejszego odpowiednika naszego Wydziału Rolniczo-Melioracyjnego −
zostałem zapoznany z mapą światowych zasobów
wodnych, wykonaną w Kanadzie przez fachowców
kanadyjskich i amerykańskich. Polska na tej mapie
przedstawiona została jako kraj, który w perspektywie najbliższych 50 lat będzie zmuszony kupować
wodę pitną. Jak mówią cynicznie osoby, których
kraje posiadają obecnie największe zasoby wodne
świata, będziemy musieli o tę wodę walczyć.

– powolne „zabetonowywanie” zlewni poprzez
wprowadzanie coraz większej ilości terenów nieprzepuszczalnych;
– legalny i nielegalny pobór rumowiska z dna
koryt rzecznych.
Nakłada się na tę sytuację ogólna zmiana klimatu Ziemi oraz fatalny stan sanitarny rzek. Do
zanieczyszczania rzek przyczyniają się sami
mieszkańcy ich dolin. Posiadają oni w większości
nieszczelne systemy gromadzenia i oczyszczania ścieków, a często sami
odprowadzają lub wywożą
ścieki bezpośrednio do rzek
lub traktują koryta rzeczne
jako wysypiska śmieci.
Koryta rzeczne w Polsce
(szczególnie potoków górskich), przez ostatnie dziesięciolecia uległy wcięciu o
kilka metrów (średnio od 1,5
m do 3,8 m). Jednocześnie
poziom wody gruntowej w
kraju obniżył się o podobną wartość. Wskutek zmian
użytkowania stoków i wzrostu lesistości zlewni zmalała
drastycznie dostawa rumowiska. W sporej mierze to
prowadzone w latach 60. i
70. regulacje potoków karpackich są odpowiedzialne
za znaczne zwężenie koryt, Kradzież żwiru z koryta potoku Porębianka, rok 2007.
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Dlatego, wiedząc o tym, jak skąpe są krajowe
zasoby wodne, jesteśmy zobligowani do spojrzenia
na wody słodkie w kraju, jako na dobro, o które należy szczególnie dbać. Nowe spojrzenie na rzekę
i potok górski pozwoli zabezpieczyć wody płynące przed obniżaniem się ich poziomu i zanikiem,
dzięki monitorowaniu ich stanu biologicznego oraz
chemicznego. Pozwoli ostrzegać przed katastrofami ekologicznymi dysponując argumentami merytorycznymi i w sposób umiejętny chronić ludność
żyjącą w dolinach rzecznych przed powodziami.
Pozwoli zabezpieczyć koryta rzeczne przed erozją
denną i brzegową i zapewnić stosowne ilości wody
pitnej. To wszystko możliwe będzie dzięki współdziałaniu hydrologów, biologów, hydrotechników,
chemików, geomorfologów, geografów oraz botaników, wymienionych tu, nie w kolejności alfabetycznej, czy też w zależności od znaczenia profesji, ale
jako zespół równorzędnie ważnych fachowców.
Nadzieją na poprawienie sytuacji wód płynących w Polsce jest tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna. Na mocy tej dyrektywy każdy obywatel Unii
Europejskiej − w tym także Polski − ma zagwarantowane niezbywalne prawo do powszechnego
korzystania z wód powierzchniowych, których stan
jest przynajmniej dobry, czyli ich jakość zarówno
chemiczna, jak i biologiczna są zbliżone do naturalnych. To, w jaki sposób powyższe prawa i potrzeby
będą realizowane i egzekwowane przez ogół społeczeństw, decydować będzie o jakości jego życia.
Rzeka jest w tym kontekście podmiotem spełniającym wiele funkcji, w tym odpowiadających prośrodowiskowej polityce Unii Europejskiej.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej dyrektywy unijne mają charakter nadrzędny
w stosunku do prawa polskiego. Dyrektyw związanych z gospodarką wodną i ochroną wód jest
wiele. Koniecznym jest tylko wprowadzenie i egzekwowanie przepisów ochrony wód płynących,
zakazu zaśmiecania koryt rzecznych oraz ścisły
zakaz poboru rumowiska z dna koryt rzecznych.
Bezwzględnie należy także promować i wprowadzać programy zwiększania retencji wodnej poprzez budowę małych oraz wielkich zbiorników
wodnych. Inaczej za kilkanaście lat nie będziemy
mieć w kraju co pić.
Katedra Inżynierii Wodnej Akademii Rolniczej
w Krakowie prowadzi obecnie badania naukowe dotyczące opisywanej problematyki. Współpracuje się z różnymi instytucjami naukowymi
oraz rządowymi w celu poprawienia stanu rzek
i potoków górskich w Polsce. Do instytucji tych
należą m.in.: Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Zoologii UJ oraz Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
Urząd Miasta i Gminy w Dobczycach, Urząd Miasta i Gminy w Andrychowie i inne. Prace z biologami, hydrobiologami oraz geomorfologami mają
na celu lepsze zrozumienie funkcjonowania rzek
i potoków górskich w celu wypracowania strategii
zarządzania zlewniami w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.
prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik

POŻARY LEŚNE JAKO CZYNNIK
EKOLOGICZNY
W marcu 2007 r. grupa pracowników naukowych z dwóch krakowskich uczelni − Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także praktyków z Dyrekcji Lasów Państwowych, zachęcona
inicjatywą prof. Artura Radeckiego-Pawlika z Katedry Inżynierii Wodnej, rozpoczęła prace przygotowawcze dotyczące zagadnienia − wpływ pożaru na

zmiany biotyczne i abiotyczne w zalesionej zlewni.
Osoby wchodzące w skład grupy inicjatywnej to:
prof. Jerzy Szwagrzyk i dr hab. Jerzy Lesiński, prof.
AR z Wydziału Leśnego, mgr inż. Dariusz Hutka
z Lasów Państwowych, prof. Artur Radecki-Pawlik
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz
dr Tomasz Skalski z Instytutu Zoologii UJ.
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Nakreślony na pierwszym roboczym spotkaniu
cel prac przygotowawczych
był następujący:
– zidentyfikować
biotyczne i abiotyczne czynniki,
które ulegają zmianom pod
wpływem pożaru;
– rozeznać zakres oraz
określić pilność badań, które
mogłyby zostać przeprowadzone siłami utworzonego
właśnie zespołu;
– ustalić, o jakie dziedziny, poza już reprezentowanymi w zespole, należy uzupełnić skład wykonawców
projektu tak, by stanowił on
określoną całość;
– określić,
w
jakich
ośrodkach badawczych za
granicą powinny być prowa- Tomas Rydkvist w rezerwacie „Jämtgaveln”
dzone poszukiwania partnerów do projektu, aby umożliwić starania o grant ze
– roli pożaru jako czynnika ekologicznego w
środków UE.
lesie,
– zmian, jakie zachodzą po pożarze w glebie
leśnej,
– wpływu pożarów na hydrologię i hydrodynamikę cieków wodnych,
– oddziaływania pożarów na zmiany w strukturze populacji biegaczowatych.
Szwedzi zaprezentowali doskonale udokumentowane dane na temat:
– związków między charakterem prowadzonej
gospodarki leśnej, a częstotliwością występowania pożarów i obszarem spalonego lasu w ujęciu
historycznym,
– wpływu pożarów na jakość wody i zbiorowiska fitoplanktonu w jeziorach,
– wpływu popiołu na przebieg procesów gleTomas Rydkvist, Artur Radecki-Pawlik,
bowych,
Jerzy Szwagrzyk w sali konferencyjnej
– oddziaływania pożarów na liczne gatunki
grzybów mykorizowych.
We wrześniu 2007 r. do grupy dołączyli: dr hab.
Bardzo interesujący wykład na temat tzw.
Kazimierz Januszek, prof. AR z Wydzialu Leśnekontrolowanych pożarów restytucyjnych (stosogo. W międzyczasie, dzięki inicjatywie prof. Jerzewanych celem odtworzenia składu gatunkowego
go Lesińskiego, nawiązano kontakt z Mid Sweden
i struktury pierwotnych drzewostanów w istnieUniversity w Szwecji. Efektem tego było zorganijących rezerwatach przyrody oraz na obszarach
zowanie w Sundsvallu międzynarodowego semiwchodzących w skład sieci „Natura 2000”), znanarium Forest Fire International Workshop, które
lazł swe praktyczne rozwinięcie podczas wycieczodbyło się w dniach 14−17 października 2007 r.
ki terenowej do rezerwatów „Jämtgaveln” i „StorPodczas seminarium strona polska przedstamyran-Lommyran”.
wiła zagadnienia dotyczące m.in.:
Uzupełnieniem prezentacji było zagadnienie
– skali zagrożeń lasów przez pożary oraz mebilansu potencjalnych strat i zysków w ochronie
tod ich odnawiania na pożarzyskach,
bioróżnorodności (głównie w aspekcie grzybów
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i sinic) na terenach poddanych kontrolowanym pożarom. Przedstawił go główny
organizator seminarium prof.
Bengta-Gunnara Jonssona,
kierownik Department of Natural Sciences, Forest Biodiversity Group, Mid Sweden
University w Sundsvallu.
Po odbytym seminarium
jego uczestnicy, stwierdzając znaczny stopień komplementarności zainteresowań,
zdecydowali się wystąpić
o międzynarodowy grant z
dziedziny omawianej tematyki.
Najprawdopodobniej
finansowanie badań stanie
się możliwe w ramach drugiej fazy międzynarodowego
projektu „Las Bałtycki”, po
zakończeniu jego pierwszej Eksperyment dotyczący zasiedlania uszkodzonego przez kontrolowany pożar
drewna przez różne gatunki grzybów
fazy w roku bieżącym.
Nawiązanie kontaktu z
grupą prof. Bengta Gunnara Jonssona oraz podjęw naszym kraju. Ponadto kierownictwo Mid Sweta decyzja o współpracy są bardzo cenne również
den University jest żywo zainteresowane wymianą
z tego względu, iż polem zainteresowań szwedzstudentów oraz prowadzeniem prac magisterskich
kich kolegów z Mid Sweden University jest szeroko
i doktorskich pod wspólnym kierownictwem propojęta ekologia naturalnych zaburzeń (disturbance
motorów z naszej uczelni i wspomnianego uniecology). W dobie globalnych zmian klimatu wiewersytetu.
le wskazuje na to, że różnego rodzaju naturalne
prof. Artur Radecki-Pawlik
katastrofy, takie jak: huragany, powodzie, masodr hab. Jerzy Lesiński, prof. AR
we pojawy szkodliwych owadów, pożary, itp. będą
prof. Jerzy Szwagrzyk
w coraz większym stopniu wpływać na stan lasów
dr hab. Kazimierz Januszek, prof. AR
i sposób prowadzenia gospodarki leśnej, także i

KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
KONFERENCJA NAUKOWA
W RAMACH PROJEKTU „BALTIC FOREST” W POLSCE
Wrocław–Kraków, 14-19 maja 2007 r.
W latach 90. w Kanadzie powstała koncepcja
Lasu Modelowego. Obecnie w różnych krajach, w
Kanadzie, Kostaryce, Brazylii, Argentynie, Kamerunie, Indiach, Japonii, Rosji, a także w Unii Europejskiej – w Szwecji i Hiszpanii, utworzono aż 44

lasy modelowe, które wchodzą w skład Międzynarodowej Sieci Lasów Modelowych (IMFN). W Polsce, mniej więcej w tym samym czasie, utworzono
Leśne Kompleksy Promocyjne. O podobieństwach
i różnicach w obu formach zarządzania zasobami
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leśnymi dyskutowano podczas międzynarodowej
konferencji, która odbyła się w Polsce w połowie
maja br.
Konferencja nt. Landscape-level approaches to
SFM: Model Forests and Promotional Forest Complexes (Krajobrazowy wymiar zrównoważonej gospodarki leśnej: Lasy Modelowe i Leśne Kompleksy Promocyjne), ze względu na swój międzynarodowy charakter i w najwyższym stopniu aktualną
tematykę, była ważnym wydarzeniem dla polskich
leśników. Największą grupę wśród uczestników
konferencji stanowili bowiem rzeczywiści gospodarze lasu, tj. personel nadleśnictw, regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych z całej Polski i wysocy przedstawiciele dyrekcji generalnej LP. Ogółem w konferencji udział wzięło 75 osób, w tym
20 uczestników innych krajów: Szwecji, Finlandii,
Rosji, Estonii, Niemiec, Hiszpanii i Kanady.
Konferencja miała charakter objazdowy i wiodła od Wrocławia, poprzez Leśne Kompleksy Promocyjne „Lasy Rychtalskie” i „Lasy Beskidu Sądeckiego”, a zakończyła się warsztatami w Dworku
AR w Mydlnikach, gdzie odbyły się podsumowujące dyskusje na temat podobieństw i różnic między
obydwoma, ujawnionymi w trakcie konferencji,
konceptami: kanadyjskim (a obecnie międzynarodowym) i polskim. Tamże dyskutowano perspektywy współpracy między siecią lasów modelowych
i polskich leśnych kompleksów promocyjnych oraz
propozycje lidera projektu Dr Johana Svenssona
na temat przyszłej problematyki i składu uczestników drugiej fazy projektu „Las Bałtycki”.
Organizatorami konferencji byli: dr Johan
Svensson ze Szwedzkiej Agencji Leśnej, dr hab.
Jerzy Lesiński, prof. AR w Krakowie oraz dr Przemysław Majewski – dyrektor Lasu Modelowego „Priluzje” Fundacji „Silver Taiga” w Republice
Komi w Rosji.
Międzynarodowy projekt „Las Bałtycki” jest
realizowany w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG. Uczestniczą w nim uczelnie,
organizacje i instytucje ze wszystkich krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego (z wyjątkiem
Danii). W obecnej fazie projektu z polskiej strony
jego uczestnikami są: Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jednym
z rezultatów konferencji może być włączenie Wydziału Leśnego AR w Krakowie w realizację drugiej fazy projektu.
Udział pracowników Wydziału Leśnego nie
ograniczał się do spraw organizacyjnych związanych z konferencją. Profesor Jerzy Szwagrzyk
poprowadził wycieczkę studyjną do rezerwatu przyrody „Obrożyska” koło Muszyny, gdzie

wygłosił referat nt.: Obrożyska Lime Forest Nature
Reserve: outstanding natural values and a source
of inspiration for alternative management options.
Poszukiwanie nowych wzorców gospodarowania
zasobami leśnymi, w tym przede wszystkim wzorców opartych o obserwacje zmian zachodzących
w ekosystemach chronionych w rezerwatach, jest
jednym z głównych zadań Leśnych Kompleksów
Promocyjnych.
Dr inż. Stanisław Małek był przewodnikiem
po konfliktowej trasie wyciągu narciarskiego
w Krynicy. Kompromisowe rozwiązywanie konfliktów między różnymi grupami interesów w oparciu
o zasadę trwałości gospodarowania zasobami leśnymi jest jednym z podstawowych zadań zarówno
Leśnych Kompleksów Promocyjnych jak i Lasów
Modelowych.
Podczas warsztatów w Dworku Mydlnickim
uczestników powitał prodziekan Wydziału Leśnego dr hab. Jerzy Skrzyszewski, a dr hab. Janusz
Żuchowski przedstawił punkt widzenia polskich
leśników w sprawie zrównoważonej gospodarki
leśnej.

Wystąpienie dr. hab. Janusza Żuchowskiego w Dworku
AR w Mydlnikach

Spośród wystąpień wygłoszonych w ostatnim
dniu konferencji w LZD w Krynicy, niewątpliwie
należy wymienić choćby niektóre prezentacje zagranicznych uczestników: Freda Polletta z Kanady
– twórcy konceptu lasów modelowych (The Model
Forest Idea and the International Model Forest Network) i Wayne Younga – zarządzającego jednym
z 11 kanadyjskich lasów modelowych, a mianowicie „Lake Abitibi” (Model Forests in Canada, examples of work and achievements), Przemysława
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Uczestnicy konferencji Baltic Forest

Majewskiego z Rosji (Komi Model Forest and the
emerging Russian Model Forest Network) i Pera
Sandströma ze Szwecji (Vilhelmina Model Forest
– the first Model Forest in Europe).
Z kolei z polskiej strony zaprezentowane zostały
wystąpienia nt. czterech leśnych kompleksów promocyjnych: „Lasy Mazurskie”, „Puszcza Notecka”,
„Lasy Rychtalskie” i „Puszcza Białowieska”. Pozostałych kilkanaście (w tym LKP „Lasy Beskidu Sądeckiego”, którego częścią jest LZD Krynica) zostało przedstawionych na sesji plakatowej. Wizję rozwoju Leśnych Kompleksów Promocyjnych rozwinął
zespół z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
Ryszard Kapuściński, Jacek Stock i Jacek Zadura.
W najbliższej przyszłości Leśne Kompleksy Promocyjne mają uzyskać szereg uprawnień, umożliwiających lepsze wypełnianie ich funkcji i wprowadzenie nowych rozwiązań w leśnictwie.

Pełna dokumentacja przebiegu konferencji
wraz z galerią licznych fotografii będzie niebawem
dostępna na stronie internetowej projektu http://
www.balticforest.net/. Zainteresowanych problematyką odsyłamy również do: http://www.lp.gov.
pl/edukacja/lkp i http://www.idrc.ca/en/ev-22891201-1-DO_TOPIC.html.
Konferencja została zorganizowana w oparciu o środki własne projektu „Las Bałtycki” oraz
znaczną dotację ze szwedzkiej organizacji pomocowej SIDA. Wśród krajowych sponsorów oprócz
najważniejszego - holdingu Lasy Państwowe,
znalazły się również tutejszy Wydział Leśny oraz
Leśny Zakład Doświadczalny AR w Krynicy.
dr hab. Jerzy Lesiński, prof. AR
prof. Jerzy Szwagrzyk
mgr inż. Anna Bożek

KONFERENCJA NAUKOWA

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO GWARANCJĄ BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI
Kraków, 15 czerwca 2007 r.
Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji
Żywności wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii Rolniczej w Krakowie zorganizowało 15 czerwca 2007 r. konferencję naukową pt.
Zrównoważone rolnictwo gwarancją bezpiecznej
żywności.

Patronat nad konferencją objęli: rektor Akademii Rolniczej prof. Janusz Żmija, marszałek Marek Nawara, wojewódzki inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko oraz wojewódzki inspektor
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Małgorzata Kozień.
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W imieniu rektora konferencję otworzyła prof.
Krystyna Koziec, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Podkreśliła ona istotę problematyki związanej z zapewnieniem bezpiecznej
żywności w łańcuchu od producenta do konsumenta i wyraziła nadzieję, iż konferencja rozpocznie cykl spotkań organizowanych corocznie. Witając gości głos zabrał również dziekan Wydziału
Technologii Żywności prof. Paweł M. Pisulewski.
Konferencja skierowana była głównie do sektora
rolno-spożywczego, w celu nawiązania współpracy pomiędzy Małopolskim Centrum Monitoringu
i Atestacji Żywności, a producentami i przetwórcami. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk
naukowych, inspektoratów sprawujących nadzór
nad bezpieczeństwem żywności oraz osoby bezpośrednio związane z przemysłem rolno-spożywczym.
Tematycznie konferencję podzielono na dwie
sekcje:
– Integrowana produkcja roślin – prowadzona
przez prof. Ewę Cieślik i dr. inż. Krzysztofa Kosińskiego
– Bezpieczna żywność w gospodarstwie rolnym, której prowadzącymi byli prof. Paweł M. Pisulewski oraz dr hab. Teresa Leszczyńska.
Łącznie zaprezentowano 14 referatów obejmujących następujące zagadnienia:
– metody biologiczne w integrowanej ochronie
warzyw,
– nawożenie i nawadnianie warzyw w aspekcie integrowanej ochrony,

– gleba i nawożenia w aspekcie ich wpływu na
jakość warzyw i owoców (problem skażenia plonu),
– uprawa roślin zielarskich w gospodarstwach
rolnych,
– prawny aspekt integrowanej produkcji,
– przyznawanie certyfikatów dla gospodarstw
ekologicznych,
– dotacje unijne dla polskiego rolnictwa przyznane na lata 2007–2013,
– monitoring jakości żywności,
– system EUREPGAP,
– jakość wyrobów mleczarskich,
– choroby cywilizacyjne wywołane nadmiernym spożyciem mięsa,
– wprowadzenie systemu zarządzania jakością w akredytowanych laboratoriach,
– korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt
do produkcji żywności oraz etyczny aspekt GMO.
Po zakończeniu obrad odbyła się dyskusja,
w której największym zainteresowaniem cieszyła
się tematyka związana z monitorowaniem i zanieczyszczeniami żywności oraz zagrożeniami ze
strony GMO.
Wygłoszone w trakcie konferencji referaty zostaną opublikowane w formie monografii w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.
Sponsorami konferencji były firmy: Krakowski
Bank Spółdzielczy, Leco Polska sp. z o.o. oraz
Merck sp. z o.o.
prof. dr hab. Ewa Cieślik
dr inż. Iwona Gajda

XIV KONFERENCJA NAUKOWA

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I EKOLOGII TERENÓW WIEJSKICH
Dobczyce, 20–22 czerwca 2007 r.

XIV konferencja naukowa z cyklu tzw. konferencji infrastrukturalnych, odbyła się w Dobczycach w dniach 20–22 czerwca 2007 r. Jej organizatorami były trzy katedry Akademii Rolniczej
w Krakowie: Technicznej Infrastruktury Wsi,
Gospodarki Wodnej oraz Zaopatrzenia Osiedli
w Wodę i Kanalizacji, a także Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, oddział w Krakowie.
Wśród 55. przedstawicieli środowisk naukowych
znaleźli się reprezentanci Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze, Akademii Rolniczej
w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

w Katowicach, Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz
Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy.
Podczas konferencji przedstawiono 34 referaty, które uprzednio zostały opublikowane w dwóch
kolejnych numerach „Infrastruktury i ekologii terenów wiejskich” (Infrastructure and ecology of rural
areas) z roku 2007. Są one również dostępne na
stronie internetowej wydawnictwa (www.ktiw.pl).
Gama poruszanych zagadnień była bardzo
szeroka. Dwa referaty. prof. Z. Wójcickiego i prof.
K. Koreleskiego traktowały o zagadnieniach ogólnych dotyczących zagospodarowania rolniczego
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kraju. Pozostałe referaty dotyczyły szeregu problemów technologicznych, związanych z ekologią
środowiska wiejskiego, jego rozwojem, rozwojem
infrastruktury technicznej, wielofunkcyjnym rozwojem wsi ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
W końcowej części konferencji, uczestnicy
zgłosili wniosek o uruchomienie wersji angielskiej czasopisma „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, który został przyjęty do realizacji.
Jeszcze w bieżącym roku ukaże się pilotażowy

numer tego czasopisma w wersji anglojęzycznej.
Redakcja przewiduje możliwość regularnego wydawania czasopisma Infrastructure and ecology of
rural areas od początku 2008 r. Wszyscy autorzy uczestnicy konferencji, zainteresowani publikowaniem w tym czasopiśmie zadeklarowali spełnianie
wysokich wymagań merytorycznych i językowych.
Przyszły rok pokaże, czy zamierzenia redakcji
i zapewnienia autorów zostaną zrealizowane.
prof. dr hab. Jerzy Gruszczyński

SESJA NAUKOWA

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI POLSKIEGO LEŚNICTWA
z okazji jubileuszu 125-lecia Polskiego Towarzystwa Leśnego
Kraków, 5-7 września 2007 r.

W dniach 5−7 września 2007 r. odbył się 107.
zjazd delegatów oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL) połączony z jubileuszem
125-lecia istnienia Towarzystwa, wywodzącego
się z Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Jednocześnie przypadła 100. rocznica I Ogólnego
Zjazdu Polskich Leśników, który odbył się w Krakowie w 1907 roku. Komitet honorowy zjazdu
stanowili: minister środowiska prof. Jan Szyszko, prezes PAN prof. Michał Kleiber, prezes PAU
prof. Andrzej Białas, rektorzy: AR w Krakowie prof.
Janusz Żmija, AR w Poznaniu prof. Erwin Wąsowicz, SGGW w Warszawie prof. Tomasz Borecki,
dyrektor generalny Lasów Państwowych mgr inż.
Andrzej Matysiak, dyrektor IBL prof. Andrzej Klocek, wieloletni prezes PTL prof. Andrzej Szujecki
oraz prof. Jerzy Fabijanowski – senior członków
honorowych PTL. Komitetowi organizacyjnemu
przewodniczył prof. Andrzej Grzywacz − przewodniczący ZG PTL. Spośród pracowników AR w
Krakowie w jego skład weszli: prof. Tadeusz Kowalski −dziekan Wydziału Leśnego i dr inż. Józef
Barszcz – przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTL. Organizatorami zjazdu i sesji naukowej
byli: Zarząd Główny i Oddział Krakowski PTL przy
współpracy RDLP w Krakowie i w Katowicach. W
wydarzeniach tych, stanowiących Święto Polskich
Leśników, wzięło udział około 1000 osób.
Spotkanie rozpoczęto sesją terenową 6 września br. Wyznaczono 10 tras, które zawierały elementy naukowo-poznawcze i miały na celu przybliżenie uczestnikom walorów przyrodniczo-kulturowe Małopolski. Jedna z tras przebiegała śladami

Wystąpienie rektora AR prof. Janusza Żmiji

Ojca Świętego Jana Pawła II. Oprócz zwiedzania
najcenniejszych zabytków Krakowa i okolic, m.in.
Kopalni Soli w Wieliczce, Wadowic, Katedry Wawelskiej, goście zapoznali się z ważnymi zagadnieniami gospodarki leśnej. Dotyczyły one: przebudowy drzewostanów sosnowych przez podsadzenia bukiem, zagospodarowania drzewostanów
bukowych, przebudowy świerczyn, gospodarki
rezerwatowej, szkód górniczych i oddziaływania
przemysłu na lasy.
Zjazd delegatów oddziałów odbył się w godzinach wieczornych tego samego dnia. Najważniejszym jego punktem było przyjęcie tzw. Deklaracji Krakowskiej PTL, w której podkreślono funkcje, jakie pełnią lasy oraz drogi ich realizacji na
podstawie trwałej, ekologicznej i zrównoważonej
gospodarki leśnej, ważnej dla bezpieczeństwa
środowiska i państwa. Cele te powinny być rea-
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Wręczenie Odznak Honorowych PTL

7 września dziękczynną Mszę
świętą w Katedrze Wawelskiej odprawił Jego Eminencja ksiądz kardynał
Stanisław Dziwisz. Homilię do licznie
zgromadzonych leśników i przyjaciół
lasu wygłosił ks. bp. Edward Janiak,
krajowy duszpasterz leśników.
Ks. kard. Stanisław Dziwisz przywitał leśników słowami: „...Jak przed
100 laty tak i dzisiaj przyszliście tutaj
do Katedry Wawelskiej, do Serca Narodu, Ołtarza Ojczyzny, przyszliście
do miejsca wiecznego spoczynku polskich królów. Przyszliście do naszych
świętych: świętego Stanisława i świętej Królowej Jadwigi, by modlić się za
siebie, za swoje rodziny i swoich braci. Witam Was leśnicy polscy, zawsze
wierni tradycji, zawsze wierni Ojczyźnie...”
O wierności ojczyźnie, ofiarnej pracy i honorze
leśników mówił także w homilii ks. bp. Edward Janiak, który przypomniał sylwetkę błogosławionego
Klemensa czyli hrabiego Kazimierza Szeptyckiego, leśnika, prezesa Galicyjskiego Towarzystwa
Leśnego w latach 1908−1911, a następnie skromnego unickiego mnicha, stawiając go jako wzór do
naśladowania w dotrzymywaniu wierności Bogu
i Ojczyźnie.
W darze ofiarnym złożono kosz z owocami
runa leśnego, kielich i patenę oraz symboliczny
dar na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Według wcześniejszych słów ks. kardynała ma ono m.in „...pomagać w poznawaniu
życia, myśli i dzieła Sługi Bożego Jana Pawła II,
[...] promieniować jego świętością, scalać nasze
rodziny, wspólnoty, środowiska, cały Kościół oraz

lizowane poprzez politykę leśną państwa, współpracę ze społecznym i gospodarczym otoczeniem
leśnictwa oraz w administracji leśnictwa. Służyć
temu celowi powinny nowoczesne technologie
i metody zagospodarowania lasu, badania naukowe i odpowiednie przygotowanie kadr. Zjazd
delegatów obradował w Centrum Kongresowym
naszej uczelni, gdzie zebranych powitał rektor AR
prof. Janusz Żmija oraz mgr inż. Jan Kosiorowski,
dyrektor RDLP w Krakowie. Obradom delegatów
przewodniczył dr inż. Józef Barszcz a sekretarzami byli prof. Stanisław Niemtur oraz dr inż. Stanisław Małek. W czasie zjazdu Towarzystwo nadało
godność członków honorowych PTL prof. Andrzejowi Klockowi z Warszawy i prof. Jerzemu Wiśniewskiemu z Poznania. Ponadto, po raz pierwszy w historii Towarzystwa przyznano najwyższe
odznaczenie − medal „Pro Bono Silvae”, który
otrzymał prof. dr hab. Andrzej Szujecki. Wręczono również 39 złotych i 97
srebrnych Odznak Honorowych PTL.
Spośród członków krakowskiego oddziału PTL i pracowników Akademii
Rolniczej im. H. Kołłątają w Krakowie
złote odznaki otrzymali: prof. Tadeusz
Kowalski – dziekan Wydziału Leśnego
oraz prof. Krystyna Przybylska i prof.
Janusz Sabor, a srebrną dr inż. Stanisław Małek.
Dla uczestników nie będących
delegatami przygotowano wykłady
i pokaz filmów o tematyce leśnej zrealizowanych dla ośrodka Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w
Bedoniu. Dzień zakończono spotkaniem przy ognisku w Puszczy Niepo- Msza w Katedrze Wawelskiej, której przewodniczył kardynał Stanisław
łomickiej.
Dziwisz
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jewództwa Małopolskiego mgr inż. Marek Nawara,
wręczył na ręce prof. Andrzeja Grzywacza Medal
Województwa Małopolskiego św. Kingi przyznany PTL za działalność na rzecz rozwoju i ochrony
polskiej przyrody. Głos zabrali również goście zagraniczni z 5 państw: Czech, Litwy, Niemiec, Rosji i Słowacji, wicewojewoda krakowski, dyrektor
generalny Lasów Państwowych, przedstawiciele
PAN i PAU, przewodniczący Związku Leśników
Kombatantów AK, a także główny analityk Lasów
Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski.
Podczas sesji wygłoszono referaty: Sto dwadzieścia pięć lat działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego w służbie lasów i społeczeństwa
(Andrzej Grzywacz); Sukcesy i porażki polskiego
leśnictwa w XX wieku (Andrzej Szujecki); Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa (Andrzej Klo-

Marsz leśników ulicami Krakowa

wszystkich Polaków przez wzajemne przebaczenie i pojednanie oraz
przypominać o prymacie miłosiernej
miłości w naszym życiu osobistym
i społecznym”.
Po mszy świętej odbył się uroczysty marsz leśników, który z Wawelu, Drogą Królewską na Rynek, a
następnie pod Pałac Arcybiskupów
Krakowskich aż do Muzeum Narodowego poprowadzili ks. bp Edward
Janiak, prof. Andrzej Grzywacz, mgr
inż. Andrzej Matysiak i mgr inż. Jan
Kosiorowski.
W trakcie przemarszu złożono
kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, na
płycie Tadeusza Kościuszki w Rynku
Głównym i przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II na dziedzińcu
Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, Sesja naukowa
gdzie ponownie spotkał się z leśni- mum UJ
kami kardynał Stanisław Dziwisz.
Nawiązując do deszczowej pogody w tych dniach,
która cały czas towarzyszyła uroczystościom
stwierdził „...że deszcz służy lasom więc leśnicy
się go nie obawiają...”.
W godzinach popołudniowych, w Auditorium
Maximum UJ, rozpoczęła się uroczysta sesja
naukowa z okazji 125-lecia działalności PTL pod
przewodnictwem prof. Andrzeja Grzywacza. Spośród zaproszonych gości do zebranych przemawiał m.in. rektor Akademii Rolniczej w Krakowie
prof. Janusz Żmija, który wystąpił w imieniu Kolegium Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych,
podkreślając związki naszej Uczelni z Uniwersytetem Jagiellońskim a także dobrą współpracę leśników - praktyków ze światem nauki. Marszałek Wo-

z okazji 125-lecia działalności PTL w Auditorium Maxi-

cek i Lech Płotkowski). Ponadto w materiałach
sesyjnych wydanych przez PTL znalazły się referaty: Wydział Leśny Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – zarys historii i dzień dzisiejszy (Tadeusz Kowalski, Krystyna Przybylska,
Jerzy Skrzyszewski, Józef Soliński) oraz Problemy gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (Jan Kosiorowski
i Józef Barszcz).
Zjazd zakończono uroczystą kolacją przygotowaną w Muzeum Narodowym w Krakowie. W opinii uczestników był to największy i najważniejszy
zjazd w dotychczasowej historii Towarzystwa.
Darz bór!
dr inż. Józef Barszcz
dr inż. Stanisław Małek
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IUFRO W.P. S 2.02.11
ŚWIERK POSPOLITY W ZACHOWANIU LEŚNYCH EKOSYSTEMÓW EUROPY
(Norway spruce in the conservation of forest ecosystems in Europe)
Warszawa, Malinówka, Białystok, 3–7 września 2007 r.

Międzynarodowa
konferencja
Norway spruce in the Conservation of
Forest Ecosystems in Europe odbyła
się pod patronatem IUFRO w dniach
3-5 września 2007 r. Miejscem konferencji były: Warszawa, Ośrodek Leśny Malinówka, tereny regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Białymstoku – nadleśnictwa
Wyszków, Knyszyn i Gołdap. Uczestniczyło w niej 95 osób, w tym goście
z 9 krajów Europy: Bośni i Hercegowiny, Czech, Litwy, Ukrainy, Słowacji,
Austrii, Szwecji, Niemiec i Finlandii.
Organizatorami konferencji byli: grupa
robocza IUFRO W.P.S 2.02.11 Norway
spruce provenances and breeding
(Proweniencje i selekcja świerka pospolitego), Generalna Dyrekcja Lasów
Państwowych, Zakład Genetyki i Fizjologii IBL oraz Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa
i Selekcji Drzew Leśnych Wydziału Leśnego AR w
Krakowie. Spotkanie było częścią Europejskiego
Kongresu IUFRO 2007 Forests and Forestry in
the Context of Rural Development zorganizowa-

nego we współpracy z European Forestry Institute
(EFI) i SGGW 6–7 września w Warszawie.
Podczas konferencji wygłoszono 20 referatów
w trzech sesjach, których tematy były następujące:

36
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
• Zmienność i wartość genetyczna pochodzeń świerka
w doświadczeniach proweniencyjnych (przewodniczący: prof. Dag Lindgren, SLU
Szwecja);
• Rola świerka w ekosystemach leśnych. Obecny
stan ochrony gatunkowej.
Programy selekcji i zachowania zasobów genowych
(przewodniczący: dr Dalibor
Ballian, University of Sarajewo);
• Polimorfizm genetyczny
świerka. Markery genetyczne (przewodniczący: prof.
Wiesław Prus-Głowacki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu).
W czasie sesji terenowej
zwiedzano doświadczenia
proweniencyjne w Nadleśnictwie Wyszków, doświadczenia IUFRO 1972 w Nadleśnictwie Knyszyn
oraz obiekty selekcyjne, drzewostany nasienne
i rezerwaty świerka z NE o zasięgu występowania
w Puszczy Rominckiej w Nadleśnictwie Gołdap.
Komisja wnioskowa pod przewodnictwem prof.
Wiesława Prus-Głowackiego w składzie: prof.
Władysław Chałupka, mgr Jan Matras, dr Stanisław Małek, dr Dalibor Ballian, prof. Dag Lindgren,
mgr inż. Czesław Kozioł oraz dr Michalel Mengl
przedstawiła wymienione poniżej wnioski.
• Świerk pospolity jest jednym z najważniejszych gatunków drzew leśnych w Środkowej i Północnej Europie. Spodziewane globalne ocieplenie
klimatu oraz aktywność człowieka powoduje, że
egzystencja tego gatunku, szczególnie w Środkowej Europie staje się zagrożona. W związku z tym
należy podjąć pilne działania mające na celu
ochronę tego gatunku.
• Działania winny obejmować program monitorowania pul genowych świerka oraz ochronę wartościowych populacji in situ i ex situ poprzez szeroko rozumiane banki genów. Ochrona zasobów
genowych winna obejmować także populacje posiadające w swoim składzie genów unikalne allele
umożliwiające procesy adaptacji przy zmiennych
warunkach środowiskowych.
• Sprawą o podstawowym znaczeniu jest wykorzystanie dla ochrony i restytucji ginących populacji istniejących i unikatowych doświadczeń
proweniencyjnych IUFRO 1964/68 i IUFRO 1972
założonych w krajach o zróżnicowanych warun-

kach klimatycznych. W tym celu koniecznym jest
zebranie wszystkich dostępnych danych o tych
doświadczeniach oraz ich opublikowanie.
• Dla sprawdzenia reakcji świerka na zmiany
główne klimatu należy rozważyć możliwość zakładania upraw testujących zachowanie się populacji
w warunkach dla nich nietypowych np. populacje
polskie w Skandynawii i w różnych położeniach
nad poziomem morza.
• Istotnym wydaje się także wprowadzenie badań reakcji świerka, nie tylko na poziomie genotypowym, ale także na poziomie reakcji metabolicznych w warunkach doświadczalnych – laboratoryjnych oraz polowych.
• W przyszłości badania z zakresu genetyki
drzew leśnych na podstawie polimorfizmu DNA powinny uwzględniać geny kodujące kontrolne cechy
hodowlane i odpornościowe. Takie badania prowadzone są w innych krajach Europy i dotyczą przede wszystkim gatunków szybkorosnących (topole,
eukaliptus) i polegają na analizie ekspresji genów
odpowiedzialnych za korzystne cechy jakościowe.
Poznanie mechanizmów regulacji ekspresji genów
wobec działania czynników zewnętrznych (tj. zmian
klimatycznych, patogenów grzybowych i szkodników owadzich) umożliwi przeprowadzenie dokładnej charakterystyki proweniencji na rzecz ochrony
zasobów genowych w przyszłości.
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane
w kolejnym numerze Dendrobiology.
prof. Janusz Sabor
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KONFERENCJA NAUKOWA

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE A PRAKTYKA ZOOTECHNICZNA
Kraków, 18 września 2007 r.
Międzynarodową konferencję naukową pod
hasłem „Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna” zorganizował 18 września 2007 r. Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w
Krakowie. Celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów
i doświadczeń z zakresu chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich, a także podkreślenie aspektu utylitarnego prowadzonych doświadczeń.
Uczestników konferencji przywitał dziekan Wydziału prof. Franciszek Borowiec, zaś uroczystego
otwarcia obrad dokonał rektor Akademii Rolniczej
prof. Janusz Żmija. Podczas konferencji oprócz
prac pracowników rodzimego wydziału zaprezentowano doniesienia z Południowo-Czeskiego
Uniwersytetu Rolniczego w Czeskich Budziejowicach, Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, Instytutu Biologii Zwierząt Ukraińskiej Akademii Nauk
Rolniczych we Lwowie, Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, Instytutu Zootechniki –
Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele firm
z branży rolno-spożywczej oraz studenci.
W trzech sesjach plenarnych wygłoszono 17
referatów, zaś w sesji posterowej zaprezentowano
66 prac oryginalnych. Prezentowane wyniki badań
i podejmowana tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, o czym
świadczyła ożywiona dyskusja podejmowana po
każdym wystąpieniu.

Pierwszą sesję plenarną zapoczątkował wykład prof. Jerzego Koreleskiego (IZ-PIB w Balicach) na temat wpływu dodatków paszowych na
zmiany jakości mięsa kurcząt brojlerów w trakcie
przechowywania. Wykład ten rozpoczął dyskusję
dotyczącą jakości i możliwości modyfikowania
produktów pochodzenia zwierzęcego. Tematyka
ta wracała jeszcze wielokrotnie przy prezentowaniu innych prac związanych z jakością mleka
i mięsa zwierząt gospodarskich. W trakcie sesji
plenarnej poruszano również kwestie dotyczące
sposobu i możliwości produkcji pasz z roślin alternatywnych, użytkowości rozpłodowej loch rasy
wbp, oraz zagadnienia związane z genetycznymi,
fizjologicznymi i żywieniowymi aspektami hodowli
zwierząt gospodarskich i dynamicznym rozwojem
produkcji ekologicznej w naszym kraju.
Podsumowania oraz przeglądu prac prezentowanych w sesji plakatowej dokonali dr hab. Andrzej
Sechman i dr hab. Józef Bieniek. Zwrócili uwagę, iż
różnorodność i zakres poruszanych zagadnień były
potwierdzeniem rangi i złożoności problematyki
podjętej podczas konferencji. W kuluarach uczestnicy konferencji i zaproszeni goście podkreślali
potrzebę kontynuowania w kolejnych latach tego
typu spotkań jako forum dyskusyjnego związanego
z szeroko rozumianą produkcją zwierzęcą oraz jej
wpływem na środowisko i organizm ludzki.
dr inż. Joanna Pokorska
dr inż. Piotr Micek

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

ROLA MELIORACJI WODNYCH W INŻYNIERII, KSZTAŁTOWANIU
I OCHRONIE ŚRODOWISKA
Wrocław, Polanica, 19–21 września 2007 r.
Aktywność naukowa pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji objawia się
w różny sposób. Jednym z nich jest organizacja
własnych konferencji, innym, równie znaczącym,
udział w konferencjach naukowych organizowanych przez bratnie jednostki naukowe. Pracownicy Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska
oraz Katedry Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji
naukowej z udziałem gości zagranicznych zaty-

tułowanej „Rola melioracji wodnych w inżynierii,
kształtowaniu i ochronie środowiska”. Odbyła się
ona w dniach 19–21 września br. we Wrocławiu
i Polanicy Zdroju a powiązana była z uroczystościami 70-lecia urodzin prof. Stanisława Kostrzewy.
Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN oraz Polskie
Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Do podjęcia
przedstawianej tematyki skłonił ich fakt, iż działal-
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ność gospodarcza związana z kształtowaniem poziomu produkcji rolniczej, a także z utrzymaniem
odpowiedniej jakości i atrakcyjności środowiska
przyrodniczego, w dużym stopniu zależy od dostępności zasobów wodnych, powietrznych i niezbędnych składników pokarmowych. Znaczącą
rolę spełniają tu urządzenia melioracyjne przyspieszające obieg materii i energii, a przy tym intensyfikujące działania planotwórcze środowiska
przyrodniczo-rolniczego (fragment „Wprowadzenia” do materiałów konferencyjnych w „Inżynierii
Ekologicznej” nr 18).
W pierwszym dniu konferencji, we Wrocławiu
odbyły się uroczystości związane z jubileuszem
prof. Kostrzewy, doktora honoris causa Akademii
Rolniczej w Krakowie. Uczestniczyli w nich władze
Uniwersytetu Przyrodniczego, dziekani i pracownicy bratnich wydziałów polskich uczelni rolniczych
(z Warszawy, Poznania, Lublina, Krakowa).
Druga część konferencji odbyła się w PolanicyZdroju. Zgłoszono 130 prac naukowych dotyczących następujących zagadnień:
• przyrodniczych podstaw melioracji i inżynierii
środowiska,
• ochrony wód i gleb oraz procesów erozyjnych i rekultywacyjnych,
• unieszkodliwienia i utylizacji odpadów,
• gospodarki wodnej w zlewni rolniczej i eksploatacji systemów melioracyjnych,
• ekologicznych uwarunkowań stosowania odwodnień i nawodnień w środowisku,
• małej retencji oraz problemów gospodarki
wodnej jezior, stawów, zbiorników i polderów.
Wśród referatów opublikowanych w nr 18 „Inżynierii Ekologicznej”, znalazło się 7 autorstwa pracowników AR w Krakowie. Ich tematyka dotyczyła
wyników doświadczeń i prac prowadzonych w rejonie Małopolski. Prof. Włodzimierz Rajda wraz z
współpracownikami przedstawił referaty dotyczące stężenia niektórych składników biogennych w
wodzie potoku Pychowickiego (przepływającego

przez jedną z dzielnic Krakowa) oraz zmiany przewodniości elektrolitycznej stężeń biogenów w wodnie z biegiem cieku odwadniającego małą zlewnię
rolniczą (potok Wieprzówka w okolicach Andrychowa). Trzeci referat dotyczył typowo melioracyjnej
problematyki związanej z wpływem nawodnienia
kropelkowego i czasu użytkowania na niektóre
cechy substratu torfowego w uprawie szklarniowej (Brzezie koło Krakowa) Prof. Krzysztof Ostrowski i dr A. Bogdał przedstawili wyniki badań nad
hydrochemicznymi uwarunkowaniami lokalizacji
zbiornika wodnego małej retencji „Uniszowa”, wychodząc z założenia, ze zwiększenie rezerw zasobów wodnych wymusza potrzebę retencjonowania
wody w glebie przede wszystkim na potrzeby roślin
i drzewostanów oraz dla zmagazynowania wody w
sztucznych zbiornikach retencyjnych. Zbiornik położony jest na terenie powiatu tarnowskiego.
Dr T. Kowalik i dr W. Kanownik w pracy dotyczącej odpływu z rolniczych mikrozlewni Karpat
Zachodnich (Pogórze Wielkie, Spisko-Gubałowskie i Beskid Mały) stwierdzili, że kierowanie systemem wodnym mikrozlewni winno opierać się
na właściwym stosowaniu zabiegów agro- i fitomelioracyjnych.
Dwa pozostałe referaty przestawione na konferencji dotyczyły wyników badań z nieco innych regionów Polski (prof. K. Lipka i dr E. Zając określili
wpływ zmian warunków hydrologicznych jednego
z torfowisk w Puszczy Lubelskiej, natomiast prof.
K. Maślanka i dr A. Policht zajęli się oceną wpływu oddziaływania zbiornika wodnego w okolicach
Radomia na położenie zwierciadła wody gruntowej na terenach przyległych).
Uczestnictwo w konferencji pracowników naukowych krakowskiej AR podkreśliło wkład naszej
uczelni w rozwiązywanie problemów melioracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
regionu Małopolski.
prof. Marek Madeyski

KONFERENCJA KATEDR JEDNOIMIENNYCH, III SEMINARIUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE

AKTUALNE PROBLEMY SZKÓŁKARSTWA LEŚNEGO W TERENACH GÓRSKICH
Krynica 17–19 października 2007 r.
Kolejna konferencja jednoimiennych katedr
zajmujących się genetyką oraz nasiennictwem
i szkółkarstwem leśnym odbyła się w dniach 1719 października 2007 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Tematyka poświęcona
była szkółkarstwu leśnemu na terenach górskich.

Uczestniczyli w niej reprezentanci wszystkich wydziałów leśnych w Polsce, Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie, Instytutu Badawczego w Warszawie, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, Biura Nasiennictwa Leśnego,
nadleśnictw górskich Lasów Państwowych, banku

39
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
linię techniczną sadzonkowania „Javo” produkcji duńskiej.
Demonstrowano zalety siewu
punktowego oraz mechaniczny sposób inokulacji substratu
biopreparatem mikoryzowanym
grzybem Hebeloma crustuliniforme w namiotach foliowych.
Zwiedzono również gospodarstwa szkółkarskie LZD na
Kopciowej oraz Nadleśnictwo
Nawojowa w Feleczynie.
Podczas sesji, w drugim dniu
konferencji, wygłoszono 14 referatów, których treść zostanie
opublikowana w Zeszytach Naukowych AR w Krakowie. Na za-

genów w Powsinie oraz dyrekcji
LZD w Krynicy. Wydział Leśny
naszej uczelni reprezentowali
prodziekan ds. studenckich dr
hab. Jerzy Skrzyszewski, prof.
Stefan Kowalski i prof. Józef
Walczyk.
W stacji dydaktyczno-badawczej na Kopciowej uczestnicy konferencji zwiedzili wiatę wyremontowaną głównie z
kredytów NFOŚiGW. Uruchomiono tam nowoczesną chłodnię do nasion i sadzonek oraz

kończenie przedstawiono wnioski wynikające z wygłoszonych
referatów oraz problemów praktycznej produkcji szkółkarskiej
w terenach górskich. Przedstawiciele ośrodka warszawskiego
podarowali organizatorom historyczny dokument opracowany
w 1959 r. przez prof. Edwarda
Chodzickiego pt. „Memoriał w
sprawie powołania III Wydziału
Leśnego w Kraju z siedzibą w
Krakowie”. Zostanie on przekazany do Archiwum Uczelni.
prof. Janusz Sabor
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WSPOMNIENIE
Prof. zw. dr hab. ANNA ŁOŚ
6.01.1921–9.09.2007
Na cmentarzu parafialnym w Lubniu, 12 września 2007 r., rodzina oraz liczne grono kolegów,
przyjaciół i współpracowników pożegnało profesor
Annę Łoś, zmarłą 9 września. W imieniu społeczności akademickiej AR w Krakowie zmarłą żegnali: JM Rektor prof. Janusz Żmija, dziekan Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Jan Pawełek
oraz absolwent wydziału Andrzej Szuba.
Prof. Anna Łoś urodziła się 6 stycznia 1921 r.
we Lwowie. Wykształcenie wyższe jak również
wszystkie stopnie i tytuły naukowe uzyskiwała kolejno na różnych uczelniach w Polsce:
– stopień inżyniera i tytuł magistra geodety na
Wydziale Inżynierii Akademii Górniczej w Krakowie (1947 r.),
– tytuł magistra filozofii z zakresu matematyki na
Wydziale Matematyczno-Fizycznym UJ (1951 r.),
– stopień naukowy doktora nauk technicznych
na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki
Krakowskiej (1960 r.),
– stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie geodezji na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1963 r.),
– tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1979 r a profesora zwyczajnego w 1987 r.
w krakowskiej AR.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1947
r. podjęła pracę w Katedrze Geodezji Akademii
Górniczej w Krakowie kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W 1955 r.
rozpoczęła pracę w WSR w Krakowie późniejszej
Akademii Rolniczej pełniąc funkcję kierownika
Katedry, a następnie Zakładu Geodezji na Wydziale Melioracji Wodnych. Odbyła staż naukowy w Dreźnie i Hanowerze. W latach 1966−1969
była prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych,
przedstawicielem do Senatu oraz członkiem senackiej komisji ds. nauki i współpracy z zagranicą.
Zainteresowania naukowe prof. Anny Łoś dotyczyły przede wszystkim metodyki obliczeń geodezyjnych i rachunku wyrównawczego, w szczególności wyrównania osnów kątowych, zastosowania

metod wyrównań do analizy kształtu osnów geodezyjnych, analizy wpływu dodatkowych obserwacji na dokładność położenia punktów poziomej
osnowy geodezyjnej oraz oceny dokładności spostrzeżeń.
Była znakomitym uczonym, oddanym uczelni
i wydziałowi, wspaniałym nauczycielem akademickim. Najlepsze lata swojego życia poświęciła
kształceniu i wychowywaniu wielu pokoleń inżynierów melioracji wodnych.
Prof. Łoś była autorka 19 prac dla gospodarki
narodowej, 35 prac naukowo-badawczych oraz
wielu podręczników.
Należała do Komitetu Geodezji PAN i Komisji
Geodezyjno-Górniczej Krakowskiego Oddziału PAN. Brała udział w pracach Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Pracowała w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Geodezyjnym w grupie
specjalnej obliczeń numerycznych. Wykonywała prace pomiarowe na zlecenie Państwowego
Przedsiębiorstwa Mierniczego, Oddział w Krakowie. Współpracowała na rzecz rozwoju Instytutu
Geodezji i Meteorologii Wojskowej Akademii Technicznej w Krakowie. Była członkiem założycielem,
a w latach 1964−1979 prezesem Krakowskiego
Oddziału i honorowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego.
Za prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wyróżniona została nagrodami ministra nauki,
szkolnictwa wyższego i techniki oraz rektora AR
w Krakowie. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużony Nauczyciel PRL”,
Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Złotą Odznaką
Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, medalem pamiątkowym Zasłużonego dla Instytutu
Geodezji i Meteorologii WAT w Warszawie.
Wraz z odejściem prof. Anny Łoś nauka polska straciła wybitną uczoną, a społeczność akademicka wspaniałą Koleżankę i Wychowawcę
studentów. Taką pozostanie na zawsze w naszej
pamięci.
dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
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Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
28 września 2007 r.
Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych pracowników z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji: Marii Tys, dra inż. Kazimierza Stawowego
i prof. Anny Łoś oraz Jana Nowaka z Wydziału
Technologii Żywności.
Rektor pogratulował Tadeuszowi Tuszyńskiemu i Włodzimierzowi Rajdzie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego. Gratulacje otrzymał również prof. Andrzej Libik w związku z powołaniem na członka interdyscyplinarnego zespołu
ds. strategicznych programów badań naukowych
i prac rozwojowych w MNiSzW.
Senat wyraził pozytywne opinie w następujących sprawach:
mianowania prof. dra hab. Zenona Pijanowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska,
zatrudnienia prof. dra hab. Ryszarda Śliwowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki
Wodnej,
zatrudnienia dra hab. Jerzego Lesińskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR na
umowę o pracę (1/2 etatu) w Katedrze Botaniki
Leśnej i Ochrony Przyrody,
zatrudnienia dra hab. Jerzego Dąbkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR
na umowę o pracę (1/2 etatu) w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Informatyki.
W tajnym głosowaniu Senat wybrał kandydatów na przedstawicieli uczelni do Państwowej
Komisji Akredytacyjnej. Zostali nimi prof. dr hab.
Janusz Sowa z Wydziału Leśnego i prof dr hab.
Kazimierz Kosiniak-Kamysz z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt.
Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
powołano nowy kierunek studiów Gospodarka
Przestrzenna, który zostanie uruchomiony od
roku akademickiego 2009/2010.
Zmieniono nazwę Międzywydziałowego Studium Biotechnologii na Biotechnologia – Studia
Międzywydziałowe.
Senat wyraził zgodę na:
sprzedaż budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1017/2 o pow. 0,0870 ha znajdującej się w Krynicy-Zdroju przy ul. Leśnej na rzecz
najemcy,
sprzedaż działki nr 66/6 o pow. 0,20 ha, obr.
15,

zmianę uchwały nr 24/2006 z 31.03.2006 r.
w pkt I, ppkt 3 − sprzedaż lokalu mieszkalnego
w Prusach,
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na działce 60/6 obr. 23 Śródmieście
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umów-porozumień o współpracy z:
– Krajowym Uniwersytetem „Politechnika
Lwowska” we Lwowie (Ukraina) − współpraca
w dziedzinie badań naukowych i kształcenia,
w tym wymiany pracowników naukowych (umowa
zawarta na czas nieokreślony);
– The University of Kentucky Lexington, Kentucky (USA) − współpraca w dziedzinie wymiany
studentów (umowa zawarta na okres od października 2007 roku do września 2010 roku).

POSIEDZENIE SENATU
26 października 2007 r.
Senat uczcił minutą ciszy pamięć zmarłej mgr
Ewy Pokład – emerytowanego pracownika Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie.
Rektor złożył gratulacje prof. Zenonowi Pijanowskiemu, prorektorowi ds. organizacji uczelni
i współpracy z gospodarką, który został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.
Rektor poinformował o powołaniu mgr inż. Izabelli Jachimczyk do pełnienia funkcji rzecznika
prasowego AR.
Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
• dr hab. inż. Barbary Krzysztofik na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze
Techniki Rolno-Spożywczej,
• dra hab. inż. Sławomira Kurpaski na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze
Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
• prof. dra hab. Karola Nogi na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich,
• dra hab. inż. Janusza Schilbacha na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze
Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich.
Kwestor AR mgr Jan Przeniosło przedstawił
sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres dziewięciu miesięcy 2007 roku.
Senat pozytywnie zaopiniował projekt zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków,
Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Rolniczą
w sprawie budowy parkingu podziemnego przy al.
Mickiewicza 24/28.

42
www.ar.krakow.pl

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
KRONIKA
POZNAJ SWOJĄ UCZELNIĘ
Ponad trzy tysiące studentów wzięło udział
w zorganizowanym przez Biuro Karier i Szkolenia Praktycznego, Biuro Informacji i Promocji
oraz Biuro Programów Międzynarodowych – Dniu
Studenta I Roku. Impreza, której hasło brzmiało
Poznaj Swoją Uczelnię, odbyła się 18 października br. w Budynku Jubileuszowym AR. Patronat
honorowy objął rektor Akademii Rolniczej prof. dr
hab. Janusz Żmija.

Otwarcie Dnia Studenta I Roku przez prorektora ds.
dydaktycznych i studenckich prof. Włodzimierza Sadego

Dzień Studenta I Roku
obchodzony był w Akademii
Rolniczej po raz pierwszy.
Głównym celem imprezy było
stworzenie warunków umożliwiających lepszą integrację
środowiska studenckiego,
a także pokazanie uczelni
„od wewnątrz”. „Pierwszacy”
często czują się zagubieni, a
o ciekawych możliwościach,
jakie poza kształceniem daje
uczelnia dowiadują się podczas ostatnich lat studiów.
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że największą,
a zarazem najtańszą formą
reklamy szkoły wyższej są
jej studenci i absolwenci, że
to właśnie oni kreują wizerunek uczelni na zewnątrz

poprzez kontakty z rodziną lub znajomymi. Podczas tegorocznego spotkania żacy mogli uzyskać
informacje na temat możliwości spędzenia wolnego czasu poprzez działalność w organizacjach studenckich, samorządzie, kołach naukowych itp. Zadawali pytania dotyczące rodzajów i zasad udzielania pomocy materialnej oraz warunków uzyskania
miejsca w domu studenckim. Sporym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z poruszaniem się na rynku pracy, a także z możliwościami
odbywania staży zagranicznych, praktyk i wymiany
międzynarodowej studentów. Wśród wystawców
nie zabrakło instytucji spoza uczelni – szkół językowych, banków i organizacji non-profit. Studenci
mogli uzyskać wszystkie potrzebne informacje na
tem-at otwarcia i prowadzenia konta studenckiego
w banku oraz odbywania kursów językowych.
Przez cały czas trwania imprezy odbywały
się interesujące seminaria. Okres studiów daje
doskonałe możliwości zamiany marzeń w cele.
Jak lepiej zarządzać sobą i uciekającym czasem
podczas studiów? Na te i inne pytania odpowiadała podczas swojej prelekcji Małgorzata Kałaska
– doświadczony psycholog i doradca zawodowy.
Kolejnym ważnym tematem poruszanym podczas
seminariów była trudna sztuka nawiązywania
kontaktów – wykład wygłosił dyrektor BNI Polska,

Wywiad mgr Mirosławy Rączki z Biura Programów Międzynarodowych do radia
akademickiego
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Planner akademicki wydany dla studentów

Studenci AR podczas seminarium

właściciel firmy szkoleniowej Synergy Consulting
oraz Centrum Rozwoju Osobistego – Marek Parydak. O metodach szybkiego czytania opowiedział
Bartłomiej Berdysz – psycholog i trener zawodowy. Wreszcie sztuki zapamiętywania, tak ważnej
przecież dla studentów, uczyła Anna Grokowienko
– psycholog, trener, doradca zawodowy. Nikogo
nie trzeba chyba przekonywać, że pamiętanie i zapamiętywanie jest podstawą procesu uczenia się.
Natomiast niewielu wie, że ułatwiające zapamiętywanie mnemotechniki, czy ćwiczenia dla umysłu
są równie potrzebne, jak te dla reszty ciała!
Całość imprezy uświetnił występ Chóru Akademii Rolniczej. Wszyscy studenci, którzy wzięli
udział w Dniu Studenta I Roku otrzymali bezpłatny
Planner Akademicki wraz z kalendarzem i krótką
informacją na temat Akademii Rolniczej.
To pierwsza tego typu impreza w AR, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnia.
mgr inż. Izabella Jachimczyk

POŻEGNANIE JUBILATÓW
Uroczyste pożegnanie jubilatów, na którym
obecny był rektor, prorektorzy oraz władze wydziałów odbyło się 19 października 2007 r. w Sali
Senackiej. W roku akademickim 2006/2007 na
emeryturę odeszło 17. nauczycieli akademickich
oraz 21. pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi Akademii Rolniczej.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. dr hab. Jan Szarek – Katedra Hodowli Bydła
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
prof. dr hab. Tadeusz Bednarczyk –
Katedra Inżynierii Wodnej
Wydział Ogrodniczy

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
prof. dr hab. Piotr Tomasik – Katedra Chemii
dr Andrzej Kostuch – Katedra Chemii

dr inż. Danuta Kraus – Katedra Roślin Ozdobnych
dr inż. Anna Mareczek – Katedra Fizjologii Roślin
dr inż. Maria Lech – Katedra Botaniki
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dr Maria Lipowiecka – Katedra Warzywnictwa
z Ekonomiką Ogrodnictwa
dr Małgorzata Stefaniuk – Zakład Biochemii
Wydział Agroinżynierii
dr hab. Stanisław Gąsiorek, prof. AR – Katedra
Inżynierii Rolnictwa i Informatyki
dr inż. Marek Łokas – Katedra Technicznej
Infrastruktury Wsi
dr inż. Aleksander Zaremba – Katedra Energetyki
Rolniczej
Wydział Technologii Żywności
prof. dr hab. Mirosław Fik – Katedra Chłodnictwa
i Koncentratów Spożywczych
Jednostki ogólnouczelniane
mgr Róża Zawadzka – Studium Wychowania
Fizycznego
mgr Andrzej Wiśniewski – Studium Wychowania
Fizycznego
mgr Małgorzata Sągi-Urbanik – Studium Języków
Obcych
Biblioteka Główna

mgr inż. Bogumiła Desoń-Barańska – Katedra
Szczegółowej Uprawy Roślin
mgr inż. Jacek Kabłak-Ziembicki – Katedra
Hodowli Rośli i Nasiennictwa
mgr Teresa Kijowska-Petryk – Katedra Chemii
inż. Anna Ludew – Katedra Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa
mgr inż. Zofia Pasternak-Podleska – Katedra
Chemii.
mgr inż. Teresa Schwarz – Katedra Przetwórstwa
Produkcji Zwierzęcej
mgr inż. Erika Stachnik – Katedra Szczegółowej
Hodowli Lasu
inż. Maria Szymańska – Katedra Ogólnej Uprawy
Roli i Roślin
mgr inż. Jolanta Barabasz – Katedra Mikrobiologii
inż. Janina Mryczko – Katedra Użytkowania Lasu
i Drewna
Administracja
mgr inż. Danuta Bartoszewska
Ewa Baran
dr inż. Maria Radwan-Kaźnica
Ewa Laszczyk
dr inż. Elżbieta Bala-Pawłowska
Bożena Nida
inż. Zofia Baszczuk

inż. Marta Zacharz
Obsługa
Pracownicy Techniczni
mgr inż. Katarzyna Zasońska – Katedra Botaniki
mgr Danuta Brzozowska-Reiter – Katedra
Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

Krystyna Stachurska
Kazimierz Fic
Krystyna Skrzypek
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ODESZLI OD NAS
Podczas uroczystości inauguracyjnej prof. Zenon Pijanowski – prorektor ds. organizacji uczelni i
współpracy z gospodarką – poinformował o zmarłych w ubiegłym roku akademickim pracownikach
naszej uczelni. Byli to:
– prof. dr hab. Józef Niezgoda
– Tadeusz Rygielski
– prof. dr hab. Stanisław Millbert
– dr inż. Krystyna Gorlach
– mgr Marian Armatys

– dr inż. Adam Mastyj
– Ireneusz Komorski
– prof. dr hab. Józef Curzydło
– mgr Kazimierz Cieślik
– doc. dr hab. Zenon Żiżka
– dr inż. Jan Szczurek
– Maria Tys
– Jan Nowak
– dr inż. Kazimierz Stawowy
– prof. dr hab. Anna Łoś

KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY…
autorstwa pracowników naukowych Akademii Rolniczej w Krakowie

Inwentaryzacja lasu.
Przewodnik do ćwiczeń terenowych
z urządzania lasu
Inwentaryzacja lasu to jedna z podstawowych
umiejętności leśnika. Służy poznaniu, ocenie
i zarządzaniu bogactwem zasobów leśnych. Jest
zadaniem trudnym z racji wielkoobszarowości
gospodarstw leśnych, a także, a może przede
wszystkim, z racji przestrzennej i czasowej zmienności ekosystemów leśnych. Te uwarunkowania
sprawiły potrzebę opracowania i stosowania w leśnictwie niejednolitych, właściwych dla zróżnicowanej postaci lasu metod inwentaryzacyjnych. Autorzy skryptu wydanego przez Katedrę Urządzania
Lasu AR w Krakowie zaprezentowali kilka metod
urządzeniowej inwentaryzacji lasu wraz z instruktażem samodzielnego ich wdrożenia w terenie.
W szczególności opisane zostały: taksacja lasu
i statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji lasu z zastosowaniem relaskopowych oraz
kontrolnych kołowych powierzchni próbnych wraz
z odpowiednimi programami komputerowymi do
opracowania wyników. Przedstawiono także zasady waloryzacyjnego systemu oceny lasów górskich oraz określania wartości pieniężnej zasobów
drzewnych.
Skrypt adresowany jest głównie do studentów
Wydziału Leśnego, ale może być także przydatny czytelnikom szukającym odpowiedzi na pytanie: jak zdobywa się informacje o skomplikowanej

postaci ekosystemów leśnych i jak wykorzystuje
się te dane do podejmowania decyzji o ingerencji
człowieka w substancję leśną.
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