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Promocje habilitacyjne i doktorskie
Kraków, 12 maja 2011 r.

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie.
Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich ma szczególny charakter dla uczelni
akademickiej, jest bowiem końcowym miłym
akcentem wieloletniego trudu doktorów
habilitowanych i doktorów.
Każdego roku grono naszych nauczycieli
akademickich powiększa się o kilkudziesięciu
doktorów habilitowanych i doktorów. Stopień naukowy doktora habilitowanego
w ciągu minionego roku uzyskało 15 osób

Prof. Halina Gambuś zakłada biret
swojej doktorantce

Władze Uniwersytetu Rolniczego w trakcie uroczystości
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i tym samym nasza Uczelnia osiągnęła liczbę
410 doktorów habilitowanych wypromowanych w naszej Uczelni.
Z rąk Rektora Uniwersytetu Rolniczego dyplom doktora habilitowanego otrzymało 15
osób, w tym 11 pracowników naszej Uczelni.
W minionym roku stopień naukowy doktora
uzyskało 28 osób (w tym 2 pracowników
naszej Uczelni, 3 pracowników innych instytucji oraz 23 doktorantów Studium Doktoranckiego) i tym samym dorobek naszej
Uczelni od początku swego istnienia jako
Uczelni Akademickiej osiągnął liczbę 1473
wypromowanych doktorów.

z życia Uczelni

1. Habilitacje

IMIĘ I NAZWISKO

RECENZENCI
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
agronomii – gleboznawstwa, ochrony gleb

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt
Prof. dr hab. Jan Kucharski
Dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, prof. UG
Wydział Leśny

Dr hab. inż. Jarosław Socha
Doktor habilitowany nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – dendrometrii, produkcyjności lasu
Dr hab. inż. Paweł Tylek
Doktor habilitowany nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – mechanizacji prac leśnych
Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa –
rekultywacji leśnej terenów poprzemysłowych, ekologii lasu

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Prof. dr hab. Krystyna Przybylska
Dr hab. Elżbieta Dmyterko
Dr hab. Michał Zasada
Prof. dr hab. Kazimierz Dreszer
Prof. dr hab. Jarosław Frączek
Prof. dr hab. Henryk Różański
Prof. dr hab. Jerzy Więsik
Prof. dr hab. Stanisław Baran
Prof. dr hab. Stanisław Brożek
Dr hab. inż. Tadeusz Gołda, prof. AGH
Dr hab. inż. Kazimierz Zajączkowski, prof. IBL

Moment promocji
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Dr hab. inż. Sławomir Wilczyński

Prof. dr hab. Andrzej Jaworski
Prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Dr hab. Ewa Fabisiak

Doktor habilitowany nauk leśnych
w zakresie leśnictwa – klimatologii leśnej

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr hab. inż. Anna Hrabia
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
fizjologii i endokrynologii zwierząt
Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz

Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk
Dr hab. Ewa Teresa Łukaszewicz, prof. UP
Prof. dr hab. Mariusz Pietras
Prof. dr hab. Jan Udała
Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
Prof. dr hab. Roman Kołacz
Prof. dr hab. Franciszek Przała
Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – zoohigieny
Dr hab. inż. Paweł Nosal
Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie zootechniki – hodowli zwierząt i parazytologii

Prof. dr hab. Władysław Cabaj
Prof. dr hab. Czesław Klocek
Prof. dr hab. Roman Kołacz
Prof. dr hab. Alojzy Ramisz
Wydział Ogrodniczy

Dr hab. Agnieszka Sękara

Dr hab. Edward Kunicki, prof. UR
Prof. dr hab. Maria Szymańska
Prof. dr hab. Krystyna Elkner
Dr hab. Renata Dobromilska, prof. ZUT

Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa – warzywnictwa

Doktorzy habilitowani tuż po otrzymaniu dyplomów
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z życia Uczelni

Dr hab. inż. Andrzej Kalisz

Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Prof. dr hab. Marek Gajewski
Prof. dr hab. Krystyna Elkner
Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek

Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa – warzywnictwa

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej –
maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych, mechaniki i fizyki gleby
Dr hab. inż. Halina Pawlak

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński
Prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c.
Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz
Prof. dr hab. inż. Maria Walczyk
Prof. dr hab. Leszek Pacholski
Prof. dr hab. Jerzy Weres
Dr hab. Leszek Solecki, prof. nadzw. IMW
Prof. dr hab. Piotr Zalewski

Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie inżynierii rolniczej – ergonomii

Wydział Technologii Żywności
Dr hab. inż. Jarosław Korus
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
– technologii przetwórstwa zbóż i węglowodanów
Dr hab. inż. Mariusz Florek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia – technologii mięsa

Prof. dr hab. Łucja Fornal
Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
Dr hab. Teresa Leszczyńska, prof. UR
Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk
Prof. dr hab. Tadeusz Kołczak
Prof. dr hab. Andrzej Pisula
Prof. dr hab. Edward Pospiech
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc

W trakcie promocji doktorskiej
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2. Doktoraty

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRACY DOKTORSKIEJ

PROMOTOR

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Anna Lenart
Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii –
mikrobiologii

Bioróżnorodność i wybrane właściwości fizjologiczne bakterii z rodzaju
azotobakter wyizolowanych z różnych gleb

Prof. dr hab.
Wiesław Barabasz

Dr inż. Aleksandra Sajdak
Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii –
uprawy roślin

Plonowanie, wartość paszowa i konkurencyjność zróżnicowanych
morfologicznie odmian bobiku w mieszankach z owsem nagoziarnistym

Dr hab. Bogdan Kulig, prof. UR

Wydział Leśny
Dr inż. Maria Łysik
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa –
ekologicznych podstawy hodowli lasu

Wpływ topografii terenu i struktury drzewostanu na rozmieszczenie
listowia oraz kształtowanie warunków dla rozwoju naturalnego
odnowienia w drzewostanach dolnoreglowych

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

Dr inż. Leszek Bujoczek
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa –
urządzania lasu

Wielkość, struktura i stopień rozkładu martwego drewna na tle zmian
zasobów leśnych w rezerwatach Turbacz i Dolina Łopusznej

Prof. dr hab.
Krystyna Przybylska

Dr inż. Anna Klamerus-Iwan
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa –
hydrologii leśnej, inżynierii leśnej

Intercepcja wybranych gatunków drzew leśnych w warunkach
badań laboratoryjnych

Prof. dr hab. Józef Suliński

Dr inż. Małgorzata Bujoczek
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa –
zoologii leśnej

Wybrane czynniki kształtujące proces selekcji ofiar na przykładzie
drapieżnictwa krogulca Accipiter nisus

Prof. dr hab.
Grzegorz Jamrozy

Dr inż. Anna Magdalena Janusz
Doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa –
ekonomiki leśnictwa

Wartościowanie wybranych działań Lasów Państwowych w realizacji
pozaprodukcyjnych funkcji lasu na przykładzie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

Dr hab. Andrzej Radwan,
prof. UR

Dr hab. Andrzej Woźniak, prof. UR promuje doktoranta
Janusza Krzysztofa Zemanka
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Prof. Henryk Kołoczek promuje doktoranta
Przemysława Petryszaka

z życia Uczelni

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr inż. Małgorzata Szczęsna
Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
biologii rozrodu zwierząt

Oddziaływanie fotoperiodu na interakcje pomiędzy leptyną, prolaktyną
i hormonem wzrostu u owiec

Dr hab.
Dorota Zięba-Przybylska,
prof. UR

Dr inż. Olga Lasek
Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
żywienia zwierząt

Szacowanie energii metabolicznej ziarna różnych gatunków i odmian
zbóż w żywieniu kurcząt brojlerów kur i gęsi

Prof. dr hab.
Franciszek Borowiec

Dr inż. Katarzyna Pawłowska
Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
fizjologii i endokrynologii zwierząt

Udział jodotyronin w regulacji procesu steroidogenezy w jajniku kury
(Gallus domesticus)

Dr hab. Andrzej Sechman,
prof. UR

Dr inż. Agata Karpowicz
Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
żywienia zwierząt

Wartość pokarmowa i stabilność tlenowa kiszonek z kukurydzy
sporządzonych z różnymi dodatkami

Dr hab. Jan Pyś, prof. UR

Dr inż. Michał Duc
Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
ichtiobiologii, genetyki ryb

Biologiczna i genetyczna charakterystyka populacji pstrąga
potokowego (Salmo trutta m. fario) w dorzeczu Rudawy

Prof. dr hab.
Tomasz Mikołajczyk

Dr inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur
Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki –
metod hodowli zwierząt

Matematyczne modelowanie krzywych laktacji u bydła rasy polskiej
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej

Dr hab. Ewa Ptak

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dr inż. Ewa Jachniak
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania
środowiska – ekologii, biologii środowiska,
zanieczyszczenia i ochrony zasobów wodnych

Wpływ czynników fizykochemicznych oraz hydrologicznych na przebieg
procesów eutrofizacyjnych w wybranych zbiornikach zaporowych
południowej Polski

Dr hab. Henryk Kasza,
prof. ATH

Dr inż. Ewa Kowalczyk
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania
środowiska – budownictwa ziemnego,
geotechniki, ochrony środowiska

Wpływ złoża torfowego na stabilność nasypu drogowego

Prof. dr hab. Krzysztof Lipka

Dr inż. Ewelina Milijanović
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania
środowiska – hydrogeologii

Wpływ eksploatacji studni na kształtowanie się chemizmu
wód podziemnych

Dr hab. Stefan Satora,
prof. UR

Wydział Ogrodniczy
Dr inż. Magdalena Kulig
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

Biologia kwitnienia i tworzenie mieszańców międzygatunkowych
kosaćców bezbródkowch sekcji Limniris

Dr hab. Piotr Muras

Dr inż. Przemysław Petryszak
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwabiotechnologii środowiskowej

Biochemiczna i genomiczna adaptacja mikroorganizmów w środowisku
skażonym uciążliwymi związkami organicznymi

Prof. dr hab. Henryk Kołoczek

Dr inż. Iwona Kamińska
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa –
fizjologii roślin

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz warunków PAR
na aktywność antyoksydacyjną owoców papryki
(Capsicum annurum L.) odmiany Spartacus FI

Prof. dr hab. Maria Leja

Dr inż. Barbara Piwowarczyk
Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

Techniki in vitro w rozmnażaniu lędźwianu siewnego
(Lathyrus sativus L.)

Dr hab. Anna Pindel, prof. UR

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr inż. Krzysztof Klamka
Doktor nauk rolniczych w zakresie
inżynierii rolniczej

Wpływ czynników uprawowych i odmianowych ziemniaków na cechy
fizyczne bulw istotne w procesie zbioru i obróbki pozbiorowej plonu

Prof. dr hab. Piotr Budyn

Dr inż. Janusz Krzysztof Zemanek
Doktor nauk rolniczych w zakresie
inżynierii rolniczej

Logistyczne aspekty gospodarki odpadami stałymi na obszarach
górskich województwa małopolskiego

Dr hab. Andrzej Woźniak,
prof. UR
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Dr inż. Jakub Wojciech
Doktor nauk rolniczych w zakresie
inżynierii rolniczej

Wpływ konstrukcji i wyposażenia na zużycie ciepła w obiektach
szklarniowych

Dr hab. Kazimierz Rutkowski,
prof. UR

Wydział Technologii Żywności
Dr inż. Adriana Biernacka
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii
żywności i żywienia

Porównanie jakości konserw sterylizowanych z wybranych gatunków
grzybów jadalnych

Dr hab. Grażyna Jaworska,
prof. UR

Dr inż. Barbara Wielgos
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii
żywności i żywienia

Sposób żywienia dzieci szkolnych w wieku 10-12 lat jako jeden
z czynników ryzyka występowania nadwagi i otyłości

Dr hab. Teresa Leszczyńska,
prof. UR

Dr inż. Barbara Borczak
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii
żywności i żywienia – toksykologii żywności
i żywienie człowieka

Wpływ odroczonego wypieku na indeks glikemiczny i wybrane
wskaźniki wartości odżywczej pieczywa pszennego

Dr hab. Elżbieta Sikora,
prof. UR

Dr inż. Dorota Pastuszka
Doktor nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności i żywienia –
technologii przetwórstwa zbóż

Wpływ wzbogacania pieczywa bezglutenowego nasionami amarantusa
(Amaranthus spp.) i nasionami lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)
na indeks glikemiczny i wybrane wskaźniki wartości odżywczej

Prof. dr hab. Halina Gambuś

Dr inż. Magdalena Krystyjan
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii
żywności i żywienia – technologii węglowodanów

Wpływ wybranych nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych
na żelowanie i retrogradację skrobi

Prof. dr hab. Marek Sikora

Pamiątkowe zdjęcie z Rektorem
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z życia Uczelni

Wręczenie medali za długoletnią służbę

Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej dokonał aktu dekoracji medalami za długoletnią służbę pracowników Uczelni:

29.
30.
31.
32.

pani Termena Stanisława
pani Maria Wach
mgr Dorota Wójcik
mgr inż. Lidia Wójtowicz

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
otrzymali:

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
otrzymali:

1. prof. dr hab. inż. Bohdan AchremAchremowicz
2. prof. dr hab. inż. Adela Adamus
3. dr hab. inż. Teresa Dąbkowska, prof. UR
4. prof. dr hab. Piotr Epler
5. prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
6. prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
7. pani Halina Grabowska
8. dr inż. Ireneusz Grzywnowicz
9. pani Marianna Guzik
10. prof. dr hab. inż. Czesława Jasiewicz
11. mgr inż. Joanna Kastelik
12. inż. Maria Korbel
13. dr hab. inż. Jarosław Kucza
14. prof. dr hab. Karol Kukuła
15. mgr Krystyna Marasek
16. pani Jolanta Opach
17. pani Ewa Pardiak
18. mgr Tadeusza Pisarek
19. dr inż. Antoni Rogóż
20. pani Beata Rudnicka-Szczygieł
21. dr Stanisław Sarat
22. dr inż. Jan Sionkowski
23. inż. Fryderyk Skalicz
24. dr Barbara Sosenko
25. inż. Halina Stachura
26. pani Anna Szczerbowska
27. dr Adam Świderski
28. pani Helena Tarko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

pani Ewa Cebulska
dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska
mgr inż. Elżbieta Dulęba
mgr inż. Krystyna Kaczmarczyk
dr Paweł Kaszycki
pani Małgorzata Kłapyta
dr inż. Tomasz Kowalik
dr inż. Zbigniew Koziara
dr inż. Agnieszka Lis-Krzyścin
dr inż. Elżbieta Markowska-Kozak
mgr inż. Elżbieta Mrzygłód
pani Małgorzata Nawrocka
dr inż. Barbara Nowak
dr inż. Bożena Pawłowska
inż. Maciej Rosiak
mgr Janusz Waligóra

Medal złoty za długoletnią służbę
dr inż. Jan Sionkowski

Medal srebrny za długoletnią służbę
pani Małgorzata Nawrocka

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
otrzymali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

inż. Krzysztof Bialikiewicz
dr inż. Andrzej Bogdał
dr inż. Agnieszka Filipek-Florkiewicz
dr inż. Maciej Gąstoł
dr inż. Elżbieta Jędrszczyk
dr inż. Grzegorz Kaczor
dr inż. Włodzimierz Kanownik
mgr inż. Anna Kuczera
dr inż. Małgorzata Malik
dr inż. Ryszard Mazurek
dr inż. Jarosław Mikołajczyk

Medal brązowy za długoletnią służbę
dr inż. Joanna Puła
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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dr inż. Paweł Nicia
mgr inż. Magdalena Pisarczyk-Pyzik
dr inż. Joanna Puła
dr hab. inż. Dariusz Ropek
dr Marek Szklarczyk
dr Marzena Warchoł
dr inż. Jerzy Wieczorek

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz
Katedra Chemii i Fizyki
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz

Maciej Fiedorowicz urodził się 13 listopada
1952 roku w Krakowie. Po ukończeniu w roku
1972 Technikum Chemicznego podjął studia
na kierunku chemia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył
z wyróżnieniem w roku 1977 uzyskując stopień
magistra chemii na podstawie pracy Synteza bispiro-bi-chromanów z komponentą cykloheksanową. Pracę magisterską wykonywał w Zespole
Stereochemii Instytutu Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab.
Stefana Smolińskiego. W dniu 30 października 1986 uchwałą Rady Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień
doktora nauk chemicznych na podstawie pracy
Fotochemiczne reakcje kofeiny z aldehydami alifatycznymi, której promotorem był doc. dr hab.
Aleksander Erndt. Stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności ze specjalnością chemia
żywności, na podstawie pracy Wpływ widzialnego światła liniowo spolaryzowanego na właściwości fizykochemiczne skrobi, uzyskał w 2005 r.
na podstawie uchwały Rady Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych
nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 kwietnia 2011 roku.
Przebieg pracy zawodowej

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, prof.
Fiedorowicz podjął pracę w Katedrze Che-
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mii Akademii Rolniczej w Krakowie, jako
asystent stażysta. Po odbyciu rocznego stażu
awansował, w roku 1988, na stanowisko asystenta a następnie w roku 1997 na stanowisko adiunkta. W roku 2007 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR. Od roku 2007 jest kierownikiem
Katedry Chemii i Fizyki UR.
Zainteresowania naukowo-badawcze,
dorobek naukowy

W pracy badawczej prof. Macieja Fiedorowicza można wyróżnić następujące kierunki
zainteresowań:
• inicjowane fotochemicznie reakcje zasad
purynowych;
• fotodynamiczna terapia nowotworów;
• modyfikacja skrobi o różnym pochodzeniu biologicznym działaniem promieniowania UV, oraz widzialnego światła
liniowo spolaryzowanego;
• aktywacja enzymów z grupy hydrolaz
(amylaza, ksylanaza, celulaza, chiozanaza, chitynasa, cyklodekstrynaza) działaniem światła widzialnego liniowo spolaryzowanego.
W pierwszym okresie pracy zawodowej prof.
Fiedorowicz zajmował się indukowanymi
promieniowaniem UV reakcjami alkaloidu
teofiliny z niskocząsteczkowymi związkami
alifatycznymi jak alkohole i etery podi. Kontynuował te badania z udziałem innego alkaloidu purynowego, kofeiny. Do głównych osiągnięć tych badań należy zaliczyć odkrycie,

z życia Uczelni

że promieniowanie UV modyfikuje pierścień
purynowy w obecności alkoholi, eterów oraz
aldehydów alifatycznych, co w konsekwencji
może doprowadzić do zakłócenia replikacji
cząsteczek DNA oraz być przyczyną mutacji
kodu genetycznego.
Konsekwencja badawcza prof. Macieja Fiedorowicza jest widoczna w kolejnym cyklu wyraźnie ukierunkowanych prac poświęconych
badaniom nad fotodynamiczną terapią nowotworów. Metoda fotodynamiczna stosowana
w diagnostyce i terapii onkologicznej, umożliwia selektywne niszczenie komórek nowotworów w warunkach mniej uciążliwych dla
pacjentów, niż ma to miejsce w tradycyjnej
chemio- i radioterapii. Prof. Fiedorowicz,
pracując w zespołach badawczych dwóch
ośrodków medycznych we Francji i w Polsce,
zajmował się studiami nad fototoksycznymi
skutkami barwników o właściwościach fotosensybilizatorów dla komórek złośliwej białaczki. Najważniejszymi osiągnięciami tego
okresu badań było wykazanie bardzo wysokiej
skuteczności barwnika Victoria Blue BO
w niszczeniu komórek nowotworowych złośliwej białaczki typu mieloidalnego i limfoidalnego. Ponadto, wyniki tych badań wskazały na możliwość praktycznego wykorzystania metody fotodynamicznej z barwnikiem
Victoria Blue do oczyszczania szpiku kostnego
z pozostałości komórek nowotworowych.
Kolejnym układem biologicznym o dużym
znaczeniu praktycznym który wzbudził zainteresowanie prof. Fiedorowicza była skrobia,
a w szczególności wpływ promieniowania
elektromagnetycznego na właściwości fizykochemiczne polisacharydów skrobiowych.
Prace badawcze dotyczące wpływu promieniowania UV na nieskleikowaną skrobię
w zawiesinie wodnej wskazały na możliwość
modyfikacji mas cząsteczkowych polisacharydów skrobiowych, a w rezultacie zmianę właściwości funkcjonalnych, termicznych i reologicznych skrobi. Za ważne dokonanie w tym
obszarze badań należy uznać metodyczne

opracowanie zasad wyznaczania bezwzględnych mas cząsteczkowych polisacharydów
skrobiowych za pomocą chromatografii żelowej z detektorami rozpraszania światła laserowego i refraktometrycznym.
Z kolei, seria badań prof. Macieja Fiedorowicza poświęcona działaniu światła widzialnego, liniowo spolaryzowanego na gałeczki
skrobi w zawiesinie wodnej umożliwiła potwierdzenie tezy, że także ta forma promieniowania elektromagnetycznego oddziałuje
modyfikująco na cząsteczki polisacharydów.
Modyfikacja skrobi wywołana działaniem
światła spolaryzowanego została opisana
przez prof. Fiedorowicza jako reakcja depolimeryzacji cząsteczek polisacharydów z następującą po niej depolimeryzacją fragmentów
tych cząsteczek, prowadzącą do powstania
nowych struktur molekularnych, a w konsekwencji do zmian właściwości funkcjonalnych naświetlanych skrobi. Wyniki badań
z tego obszaru działalności prof. Macieja Fiedorowicza zostały opublikowane w 6 artykułach o randze międzynarodowej, przedstawione na 7 konferencjach międzynarodowych oraz posłużyły do opracowania
rozprawy habilitacyjnej.
Konsekwentne zainteresowanie prof. Fiedorowicza problematyką fotochemii przejawia
się ponownie w podjętych w ostatnim czasie
badaniach nad wpływem światła spolaryzowanego na enzymy hydrolizującej polisacharydy.
W badaniach tych prof. Fiedorowicz wykazał
silnie stymulujący wpływ naświetlania enzymów światłem spolaryzowanym na ich aktywność w reakcjach hydrolizy cząsteczek polisacharydów takich jak: skrobia, ksylan, celuloza,
chityna oraz chitosan. Badania wykazały także
stymulujący wpływ światła spolaryzowanego
na zwiększenie aktywności enzymów cyklodekstrynazy oraz oksydazy glukozowej.
Wyniki badań prof. Fiedorowicza nad zwiększeniem aktywności enzymów (w szczególności cellulaz oraz ksylanaz) za pomocą naświe-

tlania światłem spolaryzowanym zwiększają
szanse na opracowanie metod produkcji,
opłacalnych ekonomicznie, paliw płynnych
z odpadowej biomasy celulozowej. Wyniki
badań w tym obszarze działalności naukowej
prof. Fiedorowicz opublikował w 9 artykułach w czasopismach z Listy filadelfijskiej.
W ostatnim okresie prof. Fiedorowicz, wykorzystując swoje doświadczenia w dziedzinie
badań struktury i właściwości polisacharydów, zajął się problematyką uzyskiwania nanostruktur (nanokryształy metali oraz kropki
kwantowe) w matrycy polisacharydowej. Rezultatem podjętych badań jest opracowanie
metod syntezy nanostruktur o zdefiniowanych rozmiarach i właściwościach optycznych. Dodatkowo, opracowane metody są
przyjazne środowisku i zaliczane do tzw.
„green chemistry”. W trakcie badań zbadano
wpływ warunków reakcji na właściwości tworzących się nanostruktur jak i na zmiany
strukturalne cząsteczek polisacharydów stanowiących środowisko reakcji.
Dorobek naukowy prof. Macieja Fiedorowicza obejmuje 2 patenty, 51 opublikowanych
artykułów, z których 33 znajduje się w czasopismach tzw. listy filadelfijskiej, oraz 35 wystąpień plenarnych na konferencjach międzynarodowych.
Działalność dydaktyczna

Pracę dydaktyczną polegającą na prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych oraz konwersatoriów z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej ze studentami wszystkich Wydziałów Akademii Rolniczej prof. Fiedorowicz
rozpoczął wraz z mianowaniem na stanowisko asystenta stażysty w roku 1977. Po awansie na stanowisko asystenta rozpoczął także
prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych dla
studentów zaocznych zarówno w siedzibie
Uczelni, jak i w Punktach Konsultacyjnych
w Łańcucie i Wojniczu.
W okresie pracy na stanowisku asystenta wielokrotnie był opiekunem grup studenckich. Po
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awansie na stanowisko adiunkta prowadził,
oprócz ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów
studiów dziennych i zaocznych, również wykłady dla studentów studiów zaocznych.
W roku 2000, w związku z utworzeniem
w naszej Uczelni Międzywydziałowego Studium Biotechnologii, był współautorem programów wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych
z chemii ogólnej, chemii nieorganicznej, chemii fizycznej oraz chemii organicznej na tym
kierunku i od tej chwili prowadzi na tym kierunku zajęcia dytaktyczne z wyżej wymienionych przedmiotów.
W związku z otwarciem w latach 2001 i 2002
nowych Zamiejscowych Punktów Konsultacyjnych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
w Czernichowie i Radoczy opracował autorskie
programy wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych
z chemii nieorganicznej oraz chemii organicznej. Ponadto, zarówno w Czernichowie, jak
i Radoczy, zorganizował od podstaw laboratorium chemiczne umożliwiające prowadzenie
ćwiczeń z chemii nieorganicznej i organicznej.
Prof. Fiedorowicz był promotorem 1 przewodu doktorskiego.
Staże naukowe oraz współpraca krajowa
i zagraniczna

Prof. Maciej Fiedorowicz w latach 1992 –
1993 przebywał jako stypendysta rządu francuskiego na stażu naukowym w Uniwersytecie D’Aix Marseille III w Marsylii (Francja),
prowadząc badania nad fotodynamiczną
terapią nowotworów.
W okresie 1998 – 1999 odbył roczny staż naukowy w Graduate School of Biotechnology,
Korea University w Seulu (Korea Płd.) prowadząc badania nad strukturą polisacharydów skrobiowych oraz oznaczaniem bezwzględnych mas cząsteczkowych polimerów.
W roku 2003 odbył dwumiesięczny staż naukowy w Instytucie Biologii Molekularnej
Austriackiej Akademii Nauk w Salzburgu
(Austria), zjmując się badaniem właściwości
i struktury enzymów.

Katedra Chemii i Fizyki UR kierowana przez
prof. Fiedorowicza w ramach oficjalnych
umów o współpracy prowadzi badania nad
właściwościami polisacharydów wraz z pracownikami Instytutu Biofizyki Rosyjskiej
Akademi Nauk (Moskwa, Rosja), Tatung
University (Taipei, Tajwan) oraz Politechniki
w Kazańskiej (Kazań, Rosja). W ostatnich latach nawiązano owocna współpracę naukową
z Wydziałem Biotechnologii Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia).
W Polsce współpartnerem badań nad strukturą folii polisacharydowych zawierających
nanostruktury jest Wydział Chemii UMCS
w Lublinie.

Przyznane granty

Prof. Maciej Fiedorowicz był kierownikiem
dwóch grantów badawczych finansowanych
przez KBN oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1. 5P06G07219 (2001) Wpływ liniowo
spolaryzowanego światła widzialnego na
fizykochemiczne właściwości skrobi;
2. 2659/B/P01/2009/36 (2009-2011) Hydroliza celulozy z udziałem aktywowanych widzialnym światłem liniowo spolaryzowanym enzymów cellulolitycznych dostępnych komercyjnie oraz izolowanych
z mikroorganizmów.

Działalność organizacyjna

Prof. Maciej Fiedorowicz przez wiele lat
uczestniczył jako egzaminator w egzaminach
wstępnych na różne Wydziały Akademii Rolniczej był także egzaminatorem z chemii
podczas rekrutacji na Biotechnologię – Studia Miedzywydziałowe.
Od roku 1998 jest sekretarzem naukowym
Komitetu Naukowego, a od roku 2006 Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji International Starch
Convetion odbywającej się w latach parzystych w Krakowie, a nieparzystych w Moskwie i gromadzącej najwybitniejszych światowych specjalistów dziedzinie badań nad
polisacharydami.
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Aktualnie jest także kierownikiem grantu
rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Był także
głównym wykonawcą 2 innych grantów,
w tym grantu zamawianego;
N R12 0015 06 (2009 – 2011) Nanosensory do
monitorowania zawartości, stanu świeżości i zawilgocenia żywności w opakowaniach foliowych.
Odznaczenia i nagrody

W trakcie pracy naukowej prof. Fiedorowicz
był kilkakrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora AR. W roku 1993 otrzymał nagrodę
Mera Miasta Marsylii. W roku 2010 otrzymał Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę”.

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Kazimierz Rutkowski urodził się 13 czerwca
1948 roku w Trzydniku Małym (woj. lubelskie). W roku 1968 ukończył Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie. Studia
w Wyższej Szkole Rolniczej w Pradze ukończył w 1973 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.
Pracę doktorską Wpływ różnych technik na
energochłonność i efektywność termicznej dezynfekcji gleb obronił z wyróżnieniem w 1989 roku
na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej. Cykl publikacji składający się z 11 pozycji
monotematycznych Energetyczno-eksploatacyjne aspekty termicznej dezynfekcji podłoży
ogrodniczych stanowił rozprawę habilitacyjną
której przewód został przeprowadzony na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie 26 stycznia
2005 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej – mechanizacji produkcji ogrodniczej zatwierdziła
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
25 kwietnia 2005 roku. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 18 kwietnia 2011 roku.
Przebieg pracy zawodowej

Po studiach profesor Kazimierz Rutkowski
podjął pracę w Instytucie Mechanizacji Rol-

nictwa WSR w Krakowie na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta. W maju
1975 roku podjął decyzję zatrudnienia się
w charakterze głównego energetyka w Stacji
Hodowli Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach gdzie pracował do listopada 1980 roku.
Na zasadzie porozumienia stron ponownie
wrócił do pracy na uczelni na stanowisko starszego asystenta w Zespole Mechanizacji
Ogrodnictwa Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1990 – 2008 pracował jako
adiunkt, początkowo w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa, a po reorganizacji w Katedrze
Inżynierii Rolniczej i Informatyki. Od roku
2008 – na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Informatyki na Wydziale Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski

Zainteresowania naukowo-badawcze,
dorobek naukowy

Praca naukowo-badawcza profesora Rutkowskiego i jego działalność naukowa koncentruje się głównie na zagadnieniach energetycznych w produkcji ogrodniczej, w tym
na wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii oraz poprawie bilansu energetycznego (skojarzona gospodarka energetyczna)
w systemach grzewczych obiektów pod osłonami.
Obszary badawcze to:
• wyposażenie jak też oddziaływanie
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elementów wyposażenia oraz systemów
automatycznej regulacji na bilans cieplny
w obiektach szklarniowych;
• ogrzewanie obiektów szklarniowych;
• termiczna dezynfekcja podłoży ogrodniczych metodą powierzchniową i wgłębną;
• energochłonność upraw szklarniowych;
• wykorzystanie energii geotermalnej do
ogrzewania szklarni;
• gospodarka energetyczna w rolnictwie
oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
W dorobku naukowym znajduje się 79 oryginalnych prac naukowych. W ogólnej liczbie
87 prac recenzowanych 24 – to publikacje samodzielne – 63 zespołowe, w tym 13 z udziałem naukowców zagranicznych. W całkowitym dorobku naukowym – 15 to prace obcojęzyczne. Z całkowitego dorobku po
habilitacji 17 prac wydanych jest poza granicami kraju przez 9 wydawnictw naukowych.
Kilka z wymienionych publikacji jest cytowanych w podręcznikach zagranicznych.
Działalność dydaktyczna

Profesor Rutkowski prowadzi wykłady
i ćwiczenia z zakresu inżynierii ogrodniczej
oraz projektowania i zarządzania odnawialnymi źródłami energii. Jest promotorem
trzech prac doktorskich.
Jest recenzentem trzech prac doktorskich
oraz dwóch prac habilitacyjnych. Recenzował 23 artykuły naukowe publikowane w Inżynierii Rolniczej oraz wydawnictwach zagranicznych.
W swojej działalności dydaktycznej jest autorem programów z przedmiotów: Mechanizacja
produkcji ogrodniczej dla Wydziału Ogrodniczego. Ekoenergetyka dla Wydziału RolniczoEkonomicznego. Zintegrowana gospodarka
energetyczna oraz Projektowanie i zarządzanie
zintegrowanymi źródłami energii dla kierunku
Zarządzanie Inżynierią Produkcji na Wydziale
Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz współautorem programu Mechanizacja produkcji
ogrodniczej dla kierunku Technika Rolnicza

i Leśna. Ponadto prowadzi zajęcia z elektrotechniki, budowy maszyn i ciągników oraz
BHP. Jest współorganizatorem Laboratorium
Mechanizacji Produkcji Ogrodniczej gdzie ma
znaczący udział w projektowaniu i wykonaniu
stanowisk mikroprocesorowego sterowania:
kotłami centralnego ogrzewania, procesem fertygacji roślin oraz odzyskiem i akumulacją ciepła. Z racji licznych kontaktów z produkcją jest
współorganizatorem ćwiczeń wyjazdowych dla
studentów wielu kierunków naszej Uczelni.
Jest promotorem 64 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich. Ukończył kurs nauczania e-Learning z wykorzystaniem platformy e-Kampus.
Prowadził liczne szkolenia dla pracowników
gospodarstw ogrodniczych z zakresu: dezynfekcji podłoża, automatycznego sterowania
procesem nawadniania roślin, energooszczędnej gospodarki szklarniowej, zagospodarowania odpadów przemysłu tworzyw sztucznych,
możliwości wykorzystania ciepła odpadowego. Prowadzi indywidualne konsultacje
z zakresu termicznej dezynfekcji podłoży
ogrodniczych oraz poprawności działania
urządzeń grzewczych.
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi
placówkami naukowymi

W latach 1980 – 1987 profesor Rutkowski
współpracował z IBMiER w Warszawie. Zajmował się zagadnieniami związanymi z energochłonnością upraw szklarniowych. Z tego
okresu powstało szereg opracowań naukowych niepublikowanych, opracowywanych
na zlecenie IBMiER. Wspólnie z pracownikami Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN wykonał stanowisko i przeprowadził badania z zakresu emisji tlenku węgla
podczas pracy pieców dolomitowych.
Współpraca z PAN oraz Wydziałem Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie
w latach 1981-1987 zainspirowały badania
z zakresu właściwości podłoży ogrodniczych.
W tym okresie brał udział w badaniach
i opracowaniach z zakresu metod uprawy
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w cienkowarstwowych kulturach przepływowych i ogrzewania podłoży ogrodniczych
W roku 1991 oraz w latach 1995-1996
wspólnie z pracownikami z Zakładu Surowców Energetycznych AGH w Krakowie brał
aktywny udział w analizie wykorzystania
energii geotermalnej do ogrzewania szklarni
oraz dla celów gospodarki komunalnej.
Udział na wielu konferencjach zagranicznych, dobra znajomość języka czeskiego i słowackiego pozwoliła profesorowi Rutkowskiemu na nawiązanie cennych kontaktów
z wieloma placówkami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami poprawy sprawności
systemów grzewczych oraz odzysku ciepła.
Wspólnie realizowana tematyka badawcza
to:
– możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z obiektów produkcji zwierzęcej
w tym zastosowanie nowoczesnych rekuperatorów do wymiany ciepła;
– spalanie biomasy oraz poprawa sprawności cieplnej stosowanych kotłów;
– wykorzystanie biogazu oraz możliwości
rozbudowy biogazowni.
Wymienione powyżej zagadnienia realizowane są we współpracy z pięcioma ośrodkami naukowymi: Politechnika w Pradze,
Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Instytut Badawczo Rozwojowy Praga – Rzepy, Uniwersytet Rolniczy w Nitrze oraz Uniwersytet
Mendla w Brnie.
Przyznane granty

Profesor Rutkowski w latach 2001-2008.
uczestniczył w realizacji 2 projektów MNiSW.
W latach 2008-2010 kierował grantem promotorskim finansowanym z środków KBN.
W latach 2010-2016 bierze udział w realizacji 2 kolejnych projektów badawczych jako
współwykonawca (jeden grant MNiSW oraz
1 grant UE). W latach 2007-2009 jako
współwykonawca uczestniczył w realizacji
grantu EU-AGRO-BIOGAS – Republika
Czeska.

z życia Uczelni

Współpraca z praktyką

Przynależność do krajowych i zagranicznych
towarzystw naukowych

Profesor Kazimierz Rutkowski prowadząc
działalność naukowo-badawczą prowadził
szeroko zakrojoną współpracę z placówkami
gospodarczymi.
W latach 1975-1980 podczas pracy w Kombinacie Ogrodniczym w Krzeszowicach powstawały nowe projekty maszyn do pozyskiwania, obróbki i suszenia nasion pomidora
szklarniowego w produkcji nasiennej, nowe
maszyny do uprawy gleby w szklarniach,
nowe rozwiązania problemów energetycznych. Łącznie opracował 8 wzorów użytkowych, których efekty w postaci maszyn
i urządzeń są obecnie w eksploatacji.
W latach 1980-1990 opracował projekty
adaptacji kotłów grzewczych wodnych do wytwarzania pary, projektował oraz prowadził
nadzór wykonawczy nad przegrzewaczami
pary wraz z układem automatycznej regulacji.
Wprowadził szereg nowatorskich pomysłów
w obiektach szklarniowych południwej Polski (Pszczyna, Andrychów, Krzeszowice)
w dziedzinie ogrzewania szklarni, inspektów
ogrodniczych oraz fertygacji roślin.
Drugi etap współpracy z praktyką łączył się
z przetwórstwem rolno-spożywczym. Projekty maszyn oraz pomysły racjonalizatorskie
unowocześniania linii produkcyjnych rozlewu soków, napojów gazowanych (Rozlewnia wód w Krynicy, Firma Avita w Krakowie).
Angażuje się również w technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych (VTM Holding Pszczyna), gdzie zajmuje się procesem
zagospodarowania odpadów oraz unowocześnianiem technologii przetwarzania.
Jako rzeczoznawca SITR oraz posiadacz
uprawnień energetycznych SEP wykonał kilkadziesiąt ekspertyz z zakresu wyceny
sprzętu, wyceny produkcji w toku, oceny
stanu technicznego obiektów szklarniowych
oraz oceny urządzeń energetycznych.
Jest współautorem jednego patentu dotyczącego zagospodarowania oleju odpadowego
z procesów walcowniczych.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
(członek zarządu).
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (rzeczoznawca SITR).
Członek Komitetu Wydawniczego czasopisma naukowego (periodyku elektronicznego)
Media 4u MAGAZINE Czeskiej Akademii
Nauk.
Działalność organizacyjna

Profesor Rutkowski jako adiunkt przed habilitacją przez dwie kadencje był członkiem
Rady Wydziału, oraz członkiem Senatu Akademii Rolniczej. Przez jedną kadencję był
Prodziekanem do spraw organizacji i współpracy. Jest członkiem Senackiej Komisji ds.

Inwestycji i Remontów. Przez trzy kadencje
był Wydziałowym Społecznym Inspektorem
Pracy. Jest odpowiedzialny z ramienia Wydziału za współpracę badawczą z zakładami
produkcyjnymi, koordynatorem w ramach
sieci naukowej AgEngPol.
Przyznane ważniejsze odznaczenia i nagrody

Za działalność naukową profesor Rutkowski
był czterokrotnie nagradzany nagrodami indywidualnymi Rektora Akademii Rolniczej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Za działalność społeczną i organizacyjną
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zainteresowania pozanaukowe

Turystyka krajoznawcza. Muzyka klasyczna.

Fot. Piotr Buczak
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 29 kwietnia 2011 r.
Rektor wręczył listy gratulacyjne: prof. dr hab. inż. Andrzejowi Misztalowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych
oraz prof. dr hab. inż. Stanisławowi Orzeł zatrudnionemu na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Józefa Sulińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Leśnej;
• wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Krzysztofa Żyły na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Biotechnologii Żywności;
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Wojciecha Przegona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji
Rolnej, Katastru i Fotogrametrii;
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. Piotra Murasa na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Roślin Ozdobnych;
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. Sylwestra Tabora na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Instytucie Inżynierii Rolniczej
i Informatyki.
Senat powołał międzyuczelniany kierunek Weterynaria.
Senat zatwierdził:
• wniosek Senatu UR do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie przez WIŚiG studiów I i II stopnia na
kierunku „Inżynieria i gospodarka wodna” na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 r.;
• wniosek Senatu UR do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie przez WIPiE studiów I i II stopnia na
kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27
lipca 2005 r.;
• limity przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012.;
• sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego (bilans) za 2010 r.;
• plan rzeczowo-finansowy na 2011 r.

Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy – porozumienia z Politechniką Federalną w Bauchi (Nigeria) w obszarze badań naukowych i kształcenia, w tym wymianę materiałów dydaktycznych i szkolenie pracowników.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 27 maja 2011 r.
Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarł inż. Andrzej Franik – pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska. Senat
uczcił jego pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył list gratulacyjny prof. dr hab. Józefowi Sulińskiemu, zatrudnionemu na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat zatwierdził nowelizację Statutu.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Haliny Gambuś na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Węglowodanów;
• wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Wincentego Kołodzieja, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR
w Zakładzie Socjologii i Rozwoju Wsi Instytutu Ekonomiczno-Społecznego;
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. Michała Cupiała na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Instytucie Inżynierii Rolniczej
i Informatyki;
• wniosek w sprawie ponownego zatrudnienia samodzielnych pracowników pobierających świadczenia emerytalne.
Senat uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia oraz III stopnia (studia doktoranckie) w roku akademickim 2012/2013.
Senat zatwierdził:
• wniosek w sprawie przekształcenia Katedry Łąkarstwa i Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin w Instytut Produkcji Roślinnej;
• wniosek w sprawie przekształcenia Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych w Katedrę Genetyki, Nasiennictwa
i Szkółkarstwa Leśnego;
• wniosek w sprawie przekształcenia Katedry Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa w Katedrę Roślin Warzywnych i Zielarskich.
Senat wyraził zgodę na:
• ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, wyznaczonym szlakiem przez działkę 1703 obr 0002 Krynica Wieś, stanowiącą własność
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla każdoczesnego właściciela i użytkownika działki Nr 19/2 obręb 006 Powroźnik;
• sprzedaż części działki Nr 409/14 obr 0004 Mochnaczka Wyżna o pow. około 0,10 ha, stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie na rzecz właściciela działki nr 23 obr 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica – Zdrój;
• sprzedaż działek o Nr 2008/10 o pow. 0,32 ha, 2008/11 o pow. 0,32 ha, 2008/12 o pow. 0,32 ha, 2008/13 o pow. 0,32 ha, 2008/15 o pow.
0,31 ha, obręb 0008 Tylicz gmina Krynica – Zdrój stanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz ustanowienie służebności przejazdu i przechodu działką Nr 2008/16 o pow. 0,14 ha obr 0008 Tylicz na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działek Nr 2008/10, 2008/11, 2008/12, 2008/13, 2008/15.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy –porozumienia z:
• Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach (Ukraina) w dziedzinie badań naukowych i dydaktyki, obejmującej wymianę pracowników naukowych i studentów, a także stymulowanie współpracy gospodarczej oraz kulturalno-oświatowej pomiędzy regionami;
• Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja) w ramach programu „Baltic University Program”.
Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Wystawa „Prof. Emil Godlewski
(senior) 1847-1930. Naukowiec,
Współtwórca Studium Rolniczego UJ,
Budowniczy Collegium Agronomicum”
Kraków, 15 kwietnia – 17 maja 2011 r. (Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
18-30 maja 2011 r. (Biblioteka Główna)
Setna rocznica powstania najstarszego budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie Collegium Agronomicum (1911-2011) stała się inspiracją do przygotowania przez pracowników Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej oraz Biblioteki
Głównej wystawy Prof. Emil Godlewski
[senior] (1847-1930). Naukowiec, Współtwórca Studium Rolniczego UJ, Budowniczy
Collegium Agronomicum.

Otwarcie wystawy towarzyszyło Jubileuszom
80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof.
dr hab. Kazimierza Mazura, obchodzonym
w ramach konferencji Długotrwałe doświadczenia nawozowe na użytkach zielonych zorganizowanej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (15 kwietnia 2011 r.).
Powyższą ekspozycję przygotowano w opar-

Portret prof. Emila Godlewskiego na wystawie
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ciu o dokumenty i książki wypożyczone z Archiwum UJ, Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, Biblioteki Głównej UR, Katedry
Chemii Rolnej i Środowiskowej oraz archiwum fotografii inż. Gabriela Wojcieszka.
Eksponaty prezentowane były w budynku
Collegium Godlewskiego.
Wystawa miała układ chronologiczny zgodnie z opracowanym w tym celu Kalendarium
życia i działalności prof. Emila Godlewskiego
(seniora). Otwierały ją dokumenty związane
z pracą dydaktyczną profesora we Lwowie
(od 1875 r.), gdzie prowadził wykłady z botaniki i zoologii na Politechnice oraz z botaniki
na Uniwersytecie Lwowskim i z chemii rolnej w Krajowej Wyższej Szkole Rolniczej
w Dublanach. Pełną dokumentację tego
okresu pracy profesora stanowiła książka:
Dublany. (Szkoły i Zakłady Krajowe w Dublanach). Lwów, Nakładem Wydziału Krajowego, 1897. W tym miejscu wyeksponowano
także XIX-wieczny album fotograficzny ze
zdjęciami Szkoły w Dublanach.
Z okresu działalności na rzecz mającego powstać Studium Rolniczego w Krakowie, godnym uwagi eksponatem była książka Zagraniczne Szkoły Rolnicze. Wrażenia z podróży
dokonanej w Kwietniu i Maju 1890 roku z polecenia c.k. Ministerstwa Oświaty przez Emila
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Godlewskiego i Edwarda Janczewskiego, Kraków 1890. Wśród materiałów wystawy znalazła się również uważana za najlepsze opracowanie dziejów Studium Rolniczego, książka
Studium Rolnicze 1890-1923 Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jerzy Fierich
Jun, Kraków 1934.
Godnym uwagi eksponatem była fotografia
przedstawiająca berło ze statuetką postaci
profesora Godlewskiego, od 1946 r. berło
Wydziału Rolniczego UJ, a obecnie należące
do bereł rektorskich i znajdujące się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ważną część wystawy stanowiły zachowane
rękopisy materiałów i zdjęcia dokumentujące
przebieg i wyniki badań naukowych profesora z zakresu fizjologii roślin. Na wystawie
zaprezentowano jedną z najważniejszych jego
publikacji Studya nad wzrostem roślin, Kraków, Nakładem Akademii Umiejętności
1891 oraz dokumenty związane z pobytem
profesora (już na emeryturze) w Puławach,
gdzie objął, na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, stanowisko kierownika Działu Rolniczego w Państwowym
Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Do ciekawszych publikacji związanych z tymi latami należą: Wspomnienia Puławskie pod red. T. Chwaliboga, Warszawa
1933, fotografia z 1919 r. z tzw. Zjazdu Doświadczalników oraz zdjęcie profesora z synem Emilem (juniorem) wśród współpracowników PINGW i na ławce w parku.
Niezwykle interesującą część ekspozycji stanowiły fotografie najstarszego budynku
Uczelni tzw. Collegium Agronomicum z roku
1913, z lat 20-60- tych XX wieku oraz 2005,
2007 i 2009 r., te najnowsze prezentujące
zmiany po przeprowadzonych remontach.
Wśród fotografii znalazła się ciekawa kompozycja, wzbudzająca szczególne zainteresowanie zwiedzających – „fotomontaż” składający
się z połączenia fotografii budynku z roku
1911 i jego aktualnego wizerunku z 2009 r.
W dniach 18–30 maja 2011 r. wystawa
została przeniesiona „gościnnie” do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego.

Dokumentacja badań naukowych prof. Emila Godlewskiego – rękopisy, zdjęcia, książka

Świadectwa szkolne, dokumenty życia prywatnego prof. Emila Godlewskiego
Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe zrezygnowano z części dokumentów,
które prezentowane były podczas ekspozycji
w Collegium Godlewskiego.
Wśród zaprezentowanych w Bibliotece Głównej materiałów znalazły się oryginalne świadectwa szkolne, m.in. świadectwo ukończenia

Gimnazjum (1864 r.), 2-języczny (polsko-rosyjski) dyplom potwierdzający uzyskanie
tytułu mgr nauk przyrodniczych na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym Szkoły Głównej
Warszawskiej (1869 r.) oraz dokumenty
potwierdzające nadanie tytułu Honoris
Causa Uniwersytetu Warszawskiego (1921),

21

Kawalera Krzyża Komandorskiego z gwiazdą
5 maja 1923 r., Jubileuszowe wydanie
(w pięknej oprawie) Acta Societatis Boanicorum Poloniae Vol. V, nr 1/1927, autorstwa
Michała Korczewskiego i w całości poświęcone osobie prof. E. Godlewskiego z okazji
80-lecia urodzin profesora.
Wyjątkową część wystawy zajęły dokumenty
dotyczące życia prywatnego i rodziny, m.in.
dowód osobisty profesora ze zdjęciem wydany w Puławach (1924 r.), legitymacja
urzędnicza MWRiOP (1922 r.), a przede
wszystkim bardzo osobiste dokumenty,
wśród nich zdjęcia z synem Emilem (juniorem) oraz świetnie zachowane, bardzo ciepłe
i piękne listy pisane do profesora przez żonę
Zofię z roku 1892, 1898 oraz te od syna
z roku 1888 i 1921 rozpoczynające się od serdecznych słów: Kochany Tatusiu…
Wszystkie przedstawione materiały doskonale oddawały charakter i charyzmę szerokiej
działalności profesora Godlewskiego, znakomitego fizjologa, botanika, twórcy polskiej
fizjologii roślin i oddanego współtwórcy
Studium Rolniczego w Krakowie, którego
pierwsza siedziba Collegium Agronomicum,
jako hołd jego pamięci nosi nazwę im. Prof.
Emila Godlewskiego.

Ekspozycja wystawy w Bibliotece Głównej

Zwiedzający wystawę w Collegium Godlewskiego
Lwowskiego (1927) oraz członkowstwo
w Akademii Umiejętności i Francuskiej Akademii Nauk. Z wydarzeniem tym związane są
liczne telegramy gratulacyjne od znakomitych profesorów wyrażające radość z powodu
przyjęcia do grona członków Akademii Paryskiej (1911 r.), co było ewenementem, gdyż
był pierwszym Polakiem, który dostąpił tego
zaszczytu w okresie zaborów, kiedy Polska nie
istniała jako samodzielne państwo.

Profesor Godlewski był członkiem licznych
towarzystw naukowych, czego potwierdzenie,
w postaci materiałów źródłowych, znalazło
się na wystawie, wśród nich oglądać można
było licznie zebrane odznaczenia za zasługi
naukowe. Na wystawie zobaczyć można było
m.in. dyplom przyjęcia w poczet Kawalerów
Orderu Odrodzenia Polski i odznaki tego orderu kl. III, który otrzymał Emil Godlewski
29 grudnia 1921 r., dyplom nadania odznaki
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Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem wszystkich odwiedzających, niezależnie od miejsca ekspozycji,
a przy okazji poprzez swój temat doskonale
wpisała się w szeroki cykl wystaw prezentowanych od listopada 2010 pod wspólnym tytułem: Dzieje nauczania rolnictwa w Krakowie, którą to można przez cały czas oglądać
w pomieszczeniach Biblioteki Głównej, jako
jeden z etapów tzw. Turystycznej Trasy
Naukowej w Krakowie.
Tekst: mgr Elżbieta Czornak,
Biblioteka Główna,
mgr Anna Turek, Biblioteka Główna,
Zdjęcia: inż. Marek Rupikowski,
Biblioteka Główna
inż. Gabriel Wojcieszek

z życia Uczelni

XI Festiwal Nauki w Krakowie pod
hasłem Materia – Człowiek – Kultura
Główną koordynację tegorocznej edycji powierzono Uniwersytetowi Rolniczemu
im H. Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 11-14 maja 2011 r.
Tegoroczne hasło imprezy oraz duża część
przygotowanych prezentacji odnosiły się do
osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie oraz
Czesława Miłosza. Nad koordynacją przygotowań 12 uczelni, 2 instytutów naukowych
PAN oraz 7 instytucji zaproszonych czuwał
po raz pierwszy Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie w osobie prof. dr hab. Krystyny
Koziec – Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej UR, której powierzono
funkcję Przewodniczącej Rady Programowej
Festiwalu Nauki 2011.
O zbliżającym się Festiwalu zaczęto mówić
już na przełomie marca i kwietnia, kiedy
ogłoszono konkurs Wynalazek i odkrycie a codzienne życie. Polegał on na przygotowaniu
krótkiej formy komiksowej na wskazany temat. Zwycięzcy mogli liczyć na bardzo atrakcyjne nagrody (aparat fotograficzny, odtwarzacz BluRay, nawigacje satelitarne) dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz firmie Elektronika (sponsor nagrody głównej – notebook
marki Lenovo). Nadesłane prace zaprezentowano na specjalnej wystawie pokonkursowej,
dostępnej na Rynku Głównym w Krakowie
podczas Festynu Nauki.
Festiwal oficjalnie rozpoczęto 12 maja
w obecności przedstawicieli władz uczelni,
miasta oraz organizacji wspierających na estradzie festiwalowej na Rynku Głównym
o godz. 12.00. Uczestnicy inauguracji mogli
się następnie udać do Domu Polonii na wykład Tadeusz Kantor’s art and Anselm Kiefer’s
admiration. Prelegent dr Klaus Dermutz zo-

Festyn Nauki na Rynku Głównym
stał zaproszony przez Austriacki Konsulat
Generalny w Krakowie. Uroczystą inaugurację uwieńczył wspaniały koncert Duke Ellington Sacred Concerts w murach Akademii
Muzycznej.
Festiwalowi Nauki w Krakowie, poza szeregiem prezentacji w siedzibach poszczególnych organizatorów, od lat towarzyszą stałe
punkty programu takie, jak znany wszystkim
Festyn Nauki na Rynku Głównym czy bezpłatne konsultacje medyczne w Collegium
Medicum. Uniwersytet Rolniczy, jako
główny koordynator dołożył starań, aby tegorocznej edycji nie brakowało atrakcji. Na
Rynku Głównym w Krakowie w przeddzień
inauguracji spotkały się chóry akademickie
reprezentujące Akademię Górniczo-Hutni-

czą, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnikę
Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy i wykonały utwory w ramach koncertu Przyroda
w muzyce. Dzięki przychylności Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie,
który udostępnił Galerię na ul. Cybulskiego 9, zorganizowano wystawę poświęconą
Marii Skłodowskiej-Curie. Materiały o polskiej noblistce uzyskano dzięki przychylności
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, które udostępniło także 4 filmy dokumentalne: Maria, K. Szmagier (1998 r.);
Kobieta uczona – Maria Skłodowska-Curie
(2003 r.); Maria Skłodowska-Curie, B. Rączkowski, (2003 r.); Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie, (2000 r.), które zainteresowani mogli bezpłatnie obejrzeć w Kinie Pod
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Sztuk Pięknych. Projekcja wprowadzała
w zdumienie przechodniów i ciekawych tej
oryginalnej formy prezentacji.

Uroczysta Inauguracja na Rynku Głównym w Krakowie, fot. Marcin Kopyra
Baranami. Instytut Francuski umożliwił zorganizowanie dodatkowej wystawy na Rynku
Głównym w namiocie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, ponadto udostępnił film Palmy
Pana Schutza, Claude Pinoteau, (1997 r.),
który można było także bezpłatnie obejrzeć
w Kinie Pod Baranami. Warsztatów i spotkań
poświęconych naszym noblistom nie brakowało również dzięki propozycjom Muzeum
Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń. Przygotowali oni m.in. warsztaty Polscy
nobliści w dziedzinie literatury oraz Spółdzielnia-fizyka z Marią Skłodowską-Curie. Instytut Fizyki Jądrowej zaprosił z kolei siedmioro
przedstawicieli środowiska naukowego Krakowa do udziału w debacie Od polonu i radu
do protonoterapii. Naukowcy spotkali się 13
maja na estradzie festiwalowej. Debata miała
na celu ukazanie dwóch wielkich pasji naukowców: odkrywania tajemnic przyrody
oraz poszukiwania zastosowań tych odkryć
do poprawy warunków życia. Mówiono m.in.
o zastosowaniu promieniowania jonizującego
w medycynie i rolnictwie oraz aktualnie jednej z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod w walce z nowotworami –
terapii przy pomocy rozpędzonych w cyklotronie protonów, zwanej protonoterapią. Słuchacze mogli dowiedzieć się, że leczenie za
pomocą protonoterapii prowadzi się już

w Krakowie, przez co stał się jedynym tego
rodzaju centrum w Europie Środkowej. Dla
uważnych słuchaczy organizator debaty przygotował także konkursy z nagrodami.
Ukłonem w kierunku obchodów roku Czesława Miłosza było zorganizowane przez
Uniwersytet Pedagogiczny widowisko poetycko-muzyczne Popołudnie z Miłoszem.
Przedstawione propozycje to tylko część programów, jakie uczelnie przygotowały pod kątem trwającego roku noblistów. Warto wspomnieć o wystawach Miłosz portret złożony czy
Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwykła,
dostępne w Bibliotece Jagiellońskiej oraz
Collegium Maius Muzeum UJ.
Przez trzy dni na estradzie festiwalowej prezentujący zadziwiali publiczność swoimi
umiejętnościami artystycznymi oraz ciekawostkami naukowymi. W sobotnie popołudnie 14 maja na estradzie zaprezentował się
finalista programu Mam Talent – Kamil
Dziliński przedstawiając swoje niesamowite
umiejętności żonglerskie w trakcie pokazu
Dr Acrylicstein – szalony naukowiec i jego niezwykłe laboratorium.
Przez cały okres trwania Festiwalu wieczorami publiczność mogła podziwiać pokaz
Mappingu na wieży Ratuszowej. Specjalnie
na tę okazję przygotowana przez Akademię
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Uniwersytet Rolniczy poza zaszczytną funkcją głównego koordynatora aktywnie włączył
się w przygotowanie programu prezentacji
zarówno w murach Uczelni jak i na Rynku
Głównym w Krakowie. Tradycyjnie na wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt zorganizowano cykl wykładów z udziałem przedstawicieli wydziałów Uniwersytetu Rolniczego
dla młodzieży szkół średnich. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą ABB Centrum Badawcze Uczelnia wzbogaciła swoje pokazy
w namiotach o takie elementy jak prezentacja nowoczesnych technologii w dziedzinie
pozyskiwania energii i jej eksploatacji czy
możliwości zmierzenia się w grze w szachy
z robotem. Ponadto, odwiedzający nasze prezentacje mieli okazję poznać drapieżne bezkręgowce, dowiedzieć się np. czy winogrona
mogą przedłużać życie lub czy chwasty są
nam potrzebne, a także jak bardzo toksyczna
jest sól. Wspomniane prezentacje przygotowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
wzbogacono także tematem dotyczącym różnych aspektów przekształceń ekonomicznych w polskim rolnictwie. Wydział Leśny
tradycyjnie zaprezentował Krakowską dżunglę, żyjące tu gatunki zwierząt, ich styl życia
i związane z nimi ciekawostki. W przerwach
można było wysłuchać Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich Hagard, prezentującego sygnały
i muzykę myśliwską. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt zapewnił swoim gościom
warsztaty z parazytologii i entomologii, anatomii, technik molekularnych czy wykorzystania systemu GIS i GPS w gospodarowaniu
populacjami zwierząt wolno żyjących. Miłośnicy hodowli amatorskich mogli zasięgnąć
specjalistycznych porad, a także poznać z bliska przedstawicieli tej grupy. Amatorzy jazdy
konnej mogli zgłębić swoją wiedzę na temat
tej formy rekreacji, zapoznać się z różnymi
rodzajami uprzęży. Dzięki prezentacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

z życia Uczelni

można było poznać zasady działania oczyszczalni ścieków czy stacji fotogrametrycznej
DELTA służącej do wizualizacji i opracowania fotogrametrycznego zdjęć. Przedstawiciele Wydziału Ogrodniczego wyjaśniali
m.in. zjawisko allelopatii, a więc wzajemnego
oddziaływania roślin na siebie, starzenia się
owoców, opadania liści i płatków, ponadto
prezentowali świecące związki oraz usiłowali
odpowiedzieć na pytanie czy zielony liść jest
na pewno zielony? Wydział Inżynierii Produkcji promował biopaliwa i rośliny energetyczne, zastosowanie termowizji czy możliwości rolnictwa precyzyjnego. Dużym zainteresowaniem
mieszkańców
Krakowa
cieszyła się również prezentacja Wydziału
Technologii Żywności, dzięki której mogli
ocenić swój stan odżywienia i zbadać tkankę
tłuszczową. Ponadto mogli zgłębić tajniki
wybranych technologii przemysłu spożywczego, pożytecznych i szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów wykorzystywanych
w technologii żywności i oczyszczaniu ścieków. Naukowcy i studenci odpowiadali także
na pytania, Dlaczego chleb rośnie? Skąd się
biorą dziury w chlebie? Ile wody jest w miodzie? Jak wyprodukować krochmal w domu?
Jak odróżnić mąkę pszenną od żytniej? W jaki
sposób mogą ulec zafałszowaniu produkty
mleczne? i wiele innych. Przedstawiciele Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych
mówili m.in. o roli błonnika w regulacji trawienia, zaś studenci Architektury Krajobrazu
prezentowali swoje prace projektowe i zagadnienia związane z tą dziedziną.
Działalność artystyczną naszej uczelni prezentowali na festiwalowej estradzie: Studencki Zespół Góralski Skalni, Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard, Zespół Cheerleaders oraz Chór Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Festiwal Nauki oficjalnie zakończono w sobotni wieczór 14 maja na deskach
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej spektaklem Damy i Huzary.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, jako
główny koordynator postanowił uhonorować
przedstawicieli instytucji zaangażowanych

Wybrana prezentacja Uniwersytetu Rolniczego, fot. Adam Mróz
w organizację Festiwalu Nauki przyznając
okolicznościowe medale oraz wydając pamiątkowy album poświęcony 10-letniej historii Festiwalu.
Składamy serdeczne podziękowania dla Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rolniczego zaangażowanych w przygotowanie
i przeprowadzenie prezentacji podczas tegorocznego Festiwalu Nauki. Przygotowania do
majowych pokazów trwały wiele miesięcy
i wymagały często wyrzeczeń i poświęcenia
za co serdecznie pragniemy państwu podziękować.
Nad tegorocznym festiwalem patronat honorowy objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka,
Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik,
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa
prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Krakowa prof. dr hab. Karol Musioł, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik.

Składamy serdeczne podziękowania instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniły
się do sukcesu i sprawnego przebiegu tegorocznej imprezy:
Sponsor główny:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Instytucje współfinansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Orlen Oil.
Partnerzy:
ABB Centrum Badawcze, Muzeum Marii
Skłodowskiej Curie w Warszawie, Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, Kino Pod Baranami, Elektronika Sp.
z o.o., Dialog Społeczny, Lasy Państwowe,
Polskie Towarzystwo Chemiczne.
Patroni medialni:
TVP O/Kraków, Dziennik Polski, Radio
Kraków, Wrota Małopolski, Biolog,pl, Dolinabiotechnologiczna.pl, Miesiąc w Krakowie, studia.net, eurostudent.pl, AgroNews.
com.pl, Kurs na Kurs, www.krakow.pl, PAP
Nauka w Polsce, Forum Akademickie,
Cogito, KrakowLife.pl, SMS Magazyn
Studencki, Wiedza i Życie, Manko, Radiofonia, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny
KRAKÓW, Przegląd Techniczny.
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Joanna Roczniewska

„Wiedza i Życie”
patronem medialnym Festiwalu Nauki

Logo partnera medialnego

W tym roku miesięcznik „Wiedza i Życie”
objął patronat medialny nad Festiwalem Nauki w Krakowie, którego głównym organizatorem jest Uniwersytet Rolniczy.
„Wiedza i Życie” to najstarszy polski miesięcznik popularnonaukowy, ukazujący się od 1926
roku. Łączy solidną 80-letnią tradycję z nowoczesnym podejściem do upowszechniania osiągnięć nauki. Prostym, przystępnym językiem
pisze o tym, co dzieje się w przodujących laboratoriach w Polsce i na świecie. W zrozumiały
sposób prezentuje informacje o nowoczesnych
technologiach i nowościach w poszczególnych
dziedzinach nauki (matematyka, chemia, fizy-

Prezentacja ABB Centrum Badawcze –
Inteligentny Dom

Festyn Nauki na Rynku Głównym

Prezentacje w namiotach Uniwersytetu Rolniczego
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ka, astronomia, elektronika, informatyka). Autorami są dziennikarze popularnonaukowi,
specjaliści w swoich dziedzinach. „Wiedza
i Życie” jest na bieżąco z nowinkami technicznymi, informuje o ciekawych wydarzeniach,
związanych z nauką i edukacją, prezentuje ciekawostki i wyjątkowe zjawiska, zaś wszystko
jest ilustrowane atrakcyjnymi zdjęciami.
Formuła miesięcznika jest kilka razy w roku
urozmaicana numerami specjalnymi „Wiedzy
i Życia”, poświęconymi danej tematyce, np.
„Tajemnice wszechświata”, „Planety”, „Kosmos”, „Sekrety materii” czy kwartalnik „Inne
Oblicza Historii” (zawsze z dodatkiem – filmem DVD lub książką).
„Wiedza i Życie” jest dostępna zarówno
w sprzedaży kioskowej, jak i w prenumeracie
(indywidualnej i dla szkół). Prenumerata
szkolna jest od kilku lat sponsorowana
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Każda szkoła publiczna lub inna
działająca na zasadach szkoły publicznej może
zamówić prenumeratę „Wiedzy i Życia” za
połowę ceny i cieszyć się stałym i regularnym
dostępem do najnowszych informacji naukowych, które mogą być przydatne w prowadzeniu zajęć czy kółek przedmiotowych, a także
w przygotowaniach do olimpiad i konkursów.
Szczegółowych informacji na temat prenumeraty czasopism (indywidualnej i szkolnej)
udziela wydawnictwo Prószyński Media pod
numerem telefonu: 22/607 78 27.

z życia Uczelni

Uniwersytety Partnerskie
Podpisanie umowy z Uniwersytetem im. Grzegorza Mendla w Brnie
oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie
Kraków, 1, 2 czerwca 2011 r.
Porozumienie z Uniwersytetem w Brnie stanowi kontynuację współpracy obu Uczelni.
Umowę podpisali JM Rektor UR prof. dr
hab. Janusz Żmija oraz Rektor Uniwersytetu
im. Grzegorza Mendla w Brnie prof. Ing.
Jaroslav Hlušek.
Porozumienie obejmuje szeroko pojętą
współpracę naukowo-badawczą w zakresie realizacji tematów badawczych i wymiany pracowników naukowych. Ponadto w ramach
porozumienia prowadzona będzie współpraca
przy opracowywaniu programów nauczania

i wymiany studentów. Szczegóły porozumienia zostaną uzgodnione w formie pisemnej
przez jednostki organizacyjne obu uczelni,
które będą zaangażowane w realizację.
Uniwersytet im. Grzegorza Mendla w Brnie
powstał w 1919 roku. Obecnie składa się
z pięciu wydziałów – Rolniczego, Leśnego
i Technologii Drewna, Biznesu i Ekonomii,
Ogrodniczego, Rozwoju Regionalnego i Studiów Międzynarodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nazwa Uniwersytetu na-

wiązuje do Grzegorza Mendla, wybitnego botanika i genetyka i obowiązuje od 1994 roku.
Rektor Uniwersytetu Rolniczego podpisał
również umowę z Rektorem Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie prof.
dr hab. Stanisławem Komornickim w zakresie współpracy obu uczelni.
Współpraca dotyczyć będzie kształcenia
studentów, doskonalenia i ujednolicania
programów nauczania oraz współdziałania

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek i prof. Janusz Żmija podpisują porozumienie
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w ramach programów badawczych. Obie
uczelnie będą poszukiwać funduszy ze źródeł
zewnętrznych na realizację wspólnych zadań.
W ramach umowy prowadzone będą szkolenia kadry dydaktycznej w celu podwyższania
jej kwalifikacji. Podpisanie umowy umożliwi
absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kontynuację nauki na
studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie
Rolniczym. Dla PWSZ w Tarnowie umowa
oznacza także możliwość konsultacji planów
i programów studiów uczelni, a także zapewnienie kadry naukowo-dydaktycznej – mówi
prof. Stanisław Komornicki.
Jak wykazują badania, przy wyborze kierunku
studiów, młodzież kieruje się głównie swoimi
uzdolnieniami i zainteresowaniami, ale także
ofertą programową i perspektywami zatrudnienia. Współpraca obu uczelni w zakresie
doskonalenia programów nauczania będzie
wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie będzie też miała swój nowy kompleks
budynków Instytutu Ochrony Zdrowia sfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w Tarnowie.
Kompleks tworzony będzie dla potrzeb rozwoju Akademii Tarnowskiej. Ma powstać
w przyszłym roku.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie powstała w 1998 roku. Jest szkołą publiczną, kształcącą na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych. Studia pierwszego stopnia
kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub
inżyniera. Uczelnia posiada prawo do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku
filologia polska w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. PWSZ w Tarnowie prowadzi
kształcenie na 14 kierunkach: filologia (polska, angielska, germańska, romańska), matematyka, chemia, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja,
informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, wychowanie fizyczne,
fizjoterapia i pielęgniarstwo. Oprócz Uniwersytetu Rolniczego Uczelnia współpracuje
z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią
Górniczo-Hutniczą i Akademią Wychowania
Fizycznego.
mgr inż. Izabella Majewska

Rektor UR w Krakowie prof. Janusz Żmija podpisuje porozumienie z prof. Stanisławem Komornickim Rektorem PWSZ w Tarnowie
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Konferencje tego cyklu organizowane są naprzemiennie raz na 3 lata przez ośrodki: lubelski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), poznański (Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu) oraz krakowski (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie). W tym roku konferencję organizował Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Patronat honorowy objęły: Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki
w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej (POLSITA), Polskie Towarzystwo
Inżynierii Rolniczej (PTIR) oraz Komitet
Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk.
Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz przedstawienia swych
osiągnięć przez specjalistów z zakresu informatyki stosowanej w dyscyplinie inżynieria
rolnicza i w dydaktyce. W bieżącym roku
zgromadziła ponad 80 uczestników z wielu
krajowych ośrodków naukowych, m.in.: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,
Uniwersytetów Przyrodniczych we Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie, Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Krakowskiej i Opolskiej, Akademii GórniczoHutniczej oraz Przemysłowego Instytutu
Maszyn Rolniczych i Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach.

konferencje

XIV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa z cyklu „Zastosowanie
technologii informacyjnych
w rolnictwie”
Wola Kalinowska, 11-12 kwietnia 2011 r.
W obradach uczestniczyli goście specjalni.
Konferencję otworzył prof. Ryszard Tadeusiewicz (AGH) wykładem Sieci neuronowe
jako narzędzie informatyczne pozwalające na
rozwiązywanie słabo sformalizowanych problemów. Tadeusz Golonka (Partner/CTO,
Microsoft Regional Director in Poland)
przedstawił słuchaczom wykład Innowacyjność w światowej informatyce w 2011 roku, zaś
Marcin Osman (Invest Success Sp. z o.o.),
utytułowany absolwent naszej Uczelni z powodzeniem funkcjonujący w branży internetowej wystąpił z kontrowersyjnie brzmiącym
tematem Social media w rolnictwie, czyli rzecz
o tym po co rolnikowi Twitter w polu?. Nie
brakowało również wystąpień czysto technicznych i technologicznych. Prof. Jerzy
Weres (UP w Poznaniu) omawiał ujednolicony model wytwarzania oprogramowania
opartego na usługach sieciowych, Michał
Wacięga (Consulting & Solutions Software
Poland Sp. z o.o.) koncentrował się na zagadnieniach zapewnienia trwałości danych,
prof. Tadeusz Chmaj (Politechnika Krakowska) przedstawił nowe podejście do pozyskiwania i przetwarzania danych cyfrowych,
a prof. Jerzy Dąbkowski (UR w Krakowie,
Politechnika Krakowska) zapoznał słuchaczy
z systemami wysokiej dostępności.
W ramach wyodrębnionej sesji referatowej
występowali doktoranci, prezentując założenia i wnioski swoich dysertacji. W konferen-

cji uczestniczyła również grupa 30 studentów
studiów magisterskich Wydziału Inżynierii
Produkcji i Energetyki, przysłuchująca się referatom oraz biorąca udział w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach naukowych. Jedna z sesji referatowych, którą poprowadził
Przewodniczący
Komitetu
Techniki Rolniczej PAN, prof. Józef Kowalski – poświęcona była zastosowaniom technik wideo-komputerowych i analizie obrazu
w badaniach naukowych.
Podczas konferencji wygłoszono 6 wykładów, 20 referatów oraz przedstawiono 34 postery – w wersji multimedialnej oraz plakatowej. Coroczne obrady są również okazją do
przeprowadzenia walnego zebrania członków POLSITA oraz zebrania członków Zespołu Filmu Naukowego Komitetu Techniki
Rolniczej PAN.
dr inż. Krzysztof Molenda

Wręczenie prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi
symbolicznego jajka wielkanocnego, od lewej
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj, prof. Tadeusz Juliszewski, prof. Ryszard Tadeusiewicz

Tadeusz Golonka (prelegent) i prof. Jerzy
Weres – prowadzący sesję

Studenci WIPiE UR podczas warsztatów naukowych zorganizowanych w trakcie konferencji
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Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Problemy gospodarki
ziemią rolniczą ze szczególnym
uwzględnieniem regionów
rozdrobnionych agrarnie”
Kraków, 31 maja – 1 czerwca 2011 r.
Organizatorem konferencji był Instytut
Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zakład Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa), Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, Komitet Zagospodarowania
Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Małopolskiego oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.
Patronat honorowy nad konferencją objął
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-

kowie prof. dr hab. dr hc. Janusz Żmija oraz
Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr hab. Teofil Łabza.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele
środowiska naukowego krajowych uczelni
wyższych (m. in. UW, ZUT, SGGW, UP we
Wrocławiu, UEK w Krakowie, UHP w Siedlcach, UWM w Olsztynie oraz UwB), przedstawiciele branżowych instytutów naukowych
(IRWiR PAN, IERiGŻ PIB), reprezentanci
zagranicznych ośrodków naukowych (Słowacja, Bułgaria, Austria, Ukraina), a także pracownicy różnych instytucji związanych z rol-

Powitanie uczestników przez Rektora prof. Janusza Żmiję
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nictwem i szeroko rozumianym otoczeniem
rolnictwa (m.in.: władze samorządowe woj.
małopolskiego i przedstawiciele ODR, ANR,
ARiMR, ARR) oraz pracownicy i studenci
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Otwarcia konferencji dokonał dyrektor
Instytutu Ekonomiczno-Społecznego prof.
dr hab. Wiesław Musiał, który powitał władze Uczelni, prelegentów, zaproszonych gości
i wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie głos zabrał JM Rektor UR prof. dr hab.
dr hc. Janusz Żmija, przedstawiając krótką
historię Uniwersytetu oraz dalsze plany rozwojowe uczelni. W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych,
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski. W krótkich wystąpieniach podkreślili konieczność
i ważność tego typu spotkań, które stają sie
zaczynem współpracy uczelni z samorządami,
agencjami rolnymi, praktyką gospodarczą
i służą rolnictwu oraz sprawnemu i stabilnemu rozwojowi obszarów wiejskich (zwłaszcza południowej Polski). W części oficjalnej
głosu zabrali również prof. Marek Kłodziński w imieniu dyrektora IRWiR PAN oraz
prof. Adam Czudec – Przewodniczący
KZZG PAN. Obaj prelegenci zgodnie

konferencje

potwierdzili wagę podjętego problemu oraz
potrzebę rozpoznania stanu i prowadzenia
dalszych badań dotyczących kluczowych dla
rolnictwa i produkcji rolniczej problemów
gospodarowania ziemią rolniczą, w tym dezagraryzacji, ekstensyfikacji i dezinwestycji,
zwłaszcza w regionach rozdrobnionych agrarnie i strukturalnie.
Po oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęła się pierwsza część obrad plenarnych,
której przewodniczył Prodziekan ds. Kierunków Zarządzania i Ekonomii Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego dr hab. Józef Kania
prof. UR. Referat wprowadzający do problematyki konferencji wygłosił prof. dr hab.
Karol Kukuła (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), który zaprezentował wyniki swych
badań nad przestrzennym zróżnicowaniem
struktury agrarnej w Polsce. Kolejnymi referującymi byli prof. dr hab. Andrzej Czyżewski wraz z mgr Adamem Majchrzakiem
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
którzy kontynuując temat struktury agrarnej,
przedstawili zachodzące zmiany w wybranych państwach Unii Europejskiej ze szczególnym podkreśleniem przypadku Polski.
Następnie referaty wygłosili Prezes ANR
w Warszawie dr Tomasz Nawrocki oraz wiceprezes tej instytucji Sławomir Pietrzak.
Obaj prelegenci przedstawili rolę i zadania
ANR w procesach gospodarowania ziemią
rolniczą w Polsce. Ostatni z referatów tej części spotkania wygłosił dr hab. Adam Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku). W swym
wystąpieniu przedstawił przykłady i skutki
polityki przekształceń agrarnych w państwach nadbałtyckich w obliczu przemian
politycznych i własnościowych.
Drugą część sesji plenarnej otworzył referat
przygotowany przez prof. dr hab. Marka
Kłodzińskiego (IRWiR PAN) oraz dr Artura Bołtromiuka (Uniwersytet w Białymstoku). Referenci zaprezentowali wyniki prowadzonych badań naukowych nad rozwojem
gmin wiejskich objętych siecią Natura 2000.
Kolejny referat dotyczył możliwości wykorzystania ziemi rolniczej na Słowacji. Został

Wyjazd studyjny do Dobczyc

on wygłoszony przez prof. Frantiska Kuzmę
ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego
w Nitrze. Kończący drugą część sesji plenarnej referat wygłosił prof. dr. hab. Włodzimierz Dzun z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W referacie przedstawił stan i zmiany
zasobów gruntów rolnych w Polsce oraz
wskazał sposoby ich wykorzystania.
Po wystąpieniach prelegentów podjęta została
dyskusja, w trakcie której szczególną uwagę
zwracano na trudną sytuację rolnictwa,
a zwłaszcza brak opłacalności produkcji rolniczej w rozdrobnionym rolnictwie regionu
Małopolski oraz na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stwierdzono też, że istnieje dalsza potrzeba organizowania takich spotkań i wypracowywania
wspólnego stanowiska oraz rozwiązań zmierzających do poprawy kluczowych dla rolnictwa i produkcji rolniczej problemów gospodarki ziemią rolniczą. W opinii uczestników
konferencję (a zwłaszcza prezentowane referaty) cechował wysoki poziom merytoryczny.
Przedstawiane wyniki badań budziły duże zainteresowanie uczestników.
Kolejnym punktem przewidzianym w programie konferencji był wyjazd studyjny do gminy
Lanckorona, w której po ostatniej powodzi na-

W trakcie wykładów
stąpiły gwałtowne zjawiska osuwania się
zboczy (osuwiska ziemne). Uczestników konferencji przywitała wójt gminy Zofia Oszacka.
Po spacerze wokół lanckorońskiego rynku
uczestnicy konferencji udali się do Domu
Kultury, w którym odbyły się obrady sesji terenowej nt. lokalnych problemów gospodarki
ziemią rolniczą. Jako pierwsza zabrała głos
Zofia Oszacka – wójt gminy koncentrując się
na tematyce społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, w tym także osuwisk ziemnych,
problemów związanych ze skutkami ich powstawania, likwidowania oraz pozyskiwania
funduszy na odbudowę i modernizację zniszczonych terenów gminy. Kolejnymi referentami byli: Adam Ślusarczyk – zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Mirosława
Antos – kierownik Powiatowego Zespołu
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Doradztwa Rolniczego w Wadowicach. Jako
przedstawiciele służby rolnej znajdujący się
w bezpośrednim kontakcie z praktyką rolniczą, prelegenci w interesujący sposób przedstawili specyfikę regionu Małopolski i funkcjonowania rolnictwa na terenach o silnym
rozdrobnieniu agrarnym. Po zakończeniu
sesji terenowej uczestnicy konferencji udali
się na spotkanie z władzami miasta Dobczyce.
Gminę Dobczyce scharakteryzował i zaprezentował burmistrz Marcin Pawlak, podkreślając znaczenie specjalnej strefy przemysłowej w kształtowaniu atrakcyjność inwestycyjnej i rozwoju tego subregionu. Dyskutowano
również o lokalnych problemach gospodarki
ziemią rolniczą oraz powstałych po powodzi
osuwiskach. Na zakończenie burmistrz zaprosił uczestników konferencji do zwiedzenia
Zamku Królewskiego leżącego na wzgórzu
nad Zbiornikiem Dobczyckim.
W drugim dniu konferencji w godzinach
przedpołudniowych odbyły się obrady w sekcji tematycznej dotyczącej ekonomicznych
i społecznych problemów gospodarowania
ziemią rolniczą oraz wielofunkcyjności
rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyniki prowadzonych badań w krajowych ośrodkach
naukowych zaprezentowali m. in.: dr Barbara Roszkowska-Mądra (UwB Białystok),
przedstawiciele UR w Krakowie prof. dr
hab. Wiesław Musiał, dr inż. Tomasz Wojewodzic, dr inż. Dariusz Koreleski, dr inż.
Janina Szewczyk, dr inż. Stanisław Sarat
oraz goście zagraniczni dr Josef Hambrush
z Austrii, prof. Julia Doitchinova oraz prof.
Ivan Kanchev z Bułgarii.
Podsumowania konferencji oraz zakończenia
obrad w imieniu gospodarzy dokonał Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
dr hab. Józef Kania prof. UR oraz prof. dr
hab. Wiesław Musiał, który podziękował organizatorom za przygotowanie konferencji,
a wszystkim uczestnikom za przybycie.
Tekst: mgr inż. Aleksandra Płonka
dr inż. Mariusz Dacko
Zdjęcia: dr inż. Mariusz Dacko

Goście ze Słowacji
w Studium
Języków Obcych
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 24 maja 2011 r.
Miłym akcentem kończącego się właśnie letniego semestru 2010/2011 były w Studium
Języków Obcych odwiedziny gości z zaprzyjaźnionej uczelni – Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.
Wymiana nauczycieli akademickich w ramach współpracy Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie ze słowacką uczelnią – naszą najstarszą uczelnią partnerską, jest bardzo ożywiona. Po raz pierwszy z wizytą przybyli
nauczyciele języków obcych. Jarmila Horváthová – wykładowczyni języka angiel-

skiego i Ludmila Trošoková – wykładowczyni języka niemieckiego przyjechały na
krótki pobyt do Krakowa w ramach unijnego
programu dla szkół wyższych Erasmus i 24
maja gościły w Studium Języków Obcych.
Ludmila uczestniczyła w lektoracie języka
niemieckiego dla grupy doktorantów UR,
a Jarmila przysłuchiwała się zajęciom z języka angielskiego dla studentów Wydziału
Inżynierii Środowiska. Koleżanki przedstawiły też dla wszystkich chętnych ciekawą prezentację swojej uczelni macierzystej i swojego

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
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nie tylko nauka

Turystyka w kulturze,
kultura w turystyce
Kraków, 25 maja 2011 r.
Pod takim tytułem odbywała się w Klubie

Uniwersytet w Nitrze

miasta – leżącej na południu Słowacji urokliwej, pełnej zabytków Nitry,
Po „części oficjalnej” długo trwały wielojęzyczne rozmowy w Studium. Wymieniałyśmy długoletnie doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie prowadzenia lektoratów na studiach wyższych, zwłaszcza z uwzględnieniem
specyfiki uczelni o profilu rolniczym. Porównywałyśmy nasze metody uczenia, wymagania egzaminacyjne, używane podręczniki,
a także organizację lektoratów – ilość godzin,
liczebność grup, punkty ECTS. Duże zaciekawienie koleżanek z Nitry wzbudziły wielokrotnie z powodzeniem organizowane przez
Studium Języków Obcych UR olimpiady języka angielskiego i języka niemieckiego.
Czas szybko mijał, a goście koniecznie chcieli
jeszcze zwiedzić jak najwięcej pięknych miejsc
słynnego w świecie Krakowa, zwłaszcza, że
pogoda zachęcała do spacerów. Przyrzekłyśmy
sobie kontynuację tak ciekawej współpracy –
teraz nasza kolej na odwiedziny w Nitrze.
Okazją może być otrzymane właśnie zaproszenie na organizowaną we wrześniu przez
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze konferencję Europejski
wymiar kształcenia językowego.
mgr Anna Kopczyńska,
Studium Języków Obcych UR

Akademickim „Arka” I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Uroczystej
inauguracji dokonał Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR prof. dr hab. Włodzimierz Sady.
Celem zasadniczym konferencji było propagowanie i prezentacja zjawiska turystyki kulturowej, która pojawia się w przestrzeni kultury słowa, kultury materialnej i duchowej.
Organizatorami i współorganizatorami konferencji byli: Uniwersytet Rolniczy, Centrum
Kultury Studenckiej, Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”, Samorząd
Doktorantów UR, Samorząd Doktorantów
UP JPII.
Wśród znamienitych prelegentów byli m.in.:
prof. Wiesław Alejziak – AWF Kraków,
który w swoim wystąpieniu przedstawił
próbę projekcji kierunków rozwoju turystyki
kulturowej w perspektywie do 2025 roku;
prof. dr hab. Czesław Nowak – UR Kraków,
który dokonał porównania UE – USA rola
turystyki kulturowej w gospodarce obszarów
wiejskich;
prof. dr hab. Dariusz Rott – UŚ Katowice
przedstawił Nowe trendy marketingu produktu turystycznego. Na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego;
prof. dr hab. Kazimierz Wiech – UR Kraków – Śladami Stanisława Vincenza – przyrodnicze wędrówki ścieżkami autora powieści Na wysokiej połoninie;
prof. dr hab. Józef Bremer SJ – WSF-P
Ignatianum Kraków Camino de Santiago –
motywy pielgrzymów dawniej i dziś.
Konferencja obfitowała w ilość wygłoszonych
referatów, a tematy wystąpień były bardzo
ciekawe. Wszystkie zaprezentowane podczas

Referuje dr Krzysztof Duda

Otwarcie konferencji przez
prof. Włodzimierza Sady

konferencji referaty zostaną opublikowane
w materiałach pokonferencyjnych Episteme.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej za bardzo dobrą współpracę.
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mgr inż. Elżbieta Kornalska

Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych
Kraków, 26-27 maja 2011 r.

Konferencja została zorganizowana przez

Oficjalne otwarcie Sesji przez Rektora
prof. Janusza Żmiję

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Sesję oficjalnie otworzył JM Rektor w obecności prorektorów, dziekanów, opiekunów kół naukowych i studentów. W miłej, naukowej atmosferze studenci prezentowali wyniki swoich
prac zarówno w postaci referatowej, jak i posterowej. Wygłoszonych zostało 17 referatów,
zaprezentowanych – 30 posterów. Oprócz
studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w Sesji uczestniczyli goście z sześciu
polskich Uczelni, w tym: Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Sesja posterowa
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w Szczecinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. Uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych zostali wyłonieni w czasie wydziałowych sesji kół naukowych w swoich macierzystych jednostkach.
Tematyka prezentowana na eliminacjach Sesji
Ogólnopolskiej była więc bardzo zróżnicowana; od oceny Galerii Krakowskiej na tle historycznego krajobrazu Krakowa w czwartek
rano po terapię krzyżowo-czaszkową w rehabilitacji koni w piątkowe południe. Ponadto
bardzo wysoki był poziom wszystkich prezentacji. Stąd, przed nie lada wyzwaniem stało
Jury w składzie: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, prof. dr hab. Andrzej Misztal, dr hab.
inż. Ryszard Macura, dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR, dr hab. inż Jerzy Skrzyszewski,
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dr arch. Tatiana Tokarczuk, dr Wioletta
Knapik oraz przewodniczący Jury – prof. dr
hab. Stanisław Rożek. Po każdych dwóch referatach następowała dyskusja, często bardzo
ożywiona. Nowością było nagłośnienie Sesji
posterowej, dzięki czemu wszyscy obecni mogli usłyszeć o najciekawszych wynikach poszczególnych prac – z ust samych ich autorów.
Pierwszy dzień Sesji poprowadził prof. dr
hab. Władysław Migdał, opiekun Koła Naukowego Technologów Żywności UR, natomiast drugi dzień – dr inż. Wojciech Różański, opiekun Koła Naukowego Leśników UR
wraz z Przewodniczącą Koła – Urszulą Chrobaczek. Oprócz przerw kawowych i obiadów,
uczestnicy Sesji mogli zacieśniać wspólne
więzy na czwartkowym spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym na Kopcu Kościuszki.
Cudownie pogodny wieczór umożliwiał oglądanie przepięknej panoramy Krakowa ‘z wysokości’. Wcześniej, przed spotkaniem na
Kopcu goście, którzy przyjechali z różnych
miast Polski, wspólnie z Pełnomocnikiem
Rektora ds. Kół Naukowych oraz przedstawicielami Działu Nauczania UR zagłębili się
w Podziemiach Rynku, podziwiając średniowieczne wykopaliska stolicy Piastów i Jagiellonów. Następnego dnia po zakończeniu prezentacji, podczas obrad Jury pani Pełnomocnik zabrała grupę uczestników Sesji na
Kolekcję Roślin Ozdobnych przy Wydziale
Ogrodniczym, gdzie studenci mieli okazję zapoznać się z kompozycjami i różnorodnością
gatunków i odmian, rosnących na kolekcji.
W piątek po południu wszyscy obecni z niecierpliwością czekali na wyniki obrad jury, które
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
–

w Sesji referatowej:

I miejsce – Weronika Kanik (WHiBZ UR)
II miejsce – Grzegorz Brzyżek, Piotr Cieśliński, Mateusz Matuszkiewicz, Karol Rogowski (SGGW)
III miejsce – Joanna Dąbrowska, Monika
Ropek (WO UR)
Wyróżnienia:

– Michalina Kotowicz, Dawid Dorusiń-

Obrady jury

Zdobywczyni I miejsca Weronika Kanik
(WHBZ UR)

Spotkanie integracyjne na Kopcu Kościuszki

–

ski, Katarzyna Kamińska, Michał Ciechan, Sylwia Burczyk, Beata Gadowska,
Małgorzata Lech (WIŚiG UR)
Karolina Kapusta (WTŻ UR)
Wojciech Mrowiec (WL UR)
Małgorzata Borek, Karolina Maruszak
(WR-E UR)
Jakub Popek (WHIBZ UR)
Karolina Bernat (WIŚiG UR)
Justyna Zawalska, Krzysztof Wilczyński
(WIPiE UR)
Kamila Wierzbicka (UP Poznań)

–

w Sesji posterowej:

–
–
–
–
–
–

Wyróżnienia:

– Iwona Krzystanek, Sylwia Kurdziel
(WIPiE UR)
– Patrycja Pacak (WO UR)
W podsumowaniu można stwierdzić, że bez
względu na wyniki udział w Sesji był dla
wszystkich studentów wielkim wyróżnieniem, przeżyciem i doświadczeniem, które
z pewnością będą długo pamiętali. Miłą atmosferę, towarzyszącą sesyjnym wydarzeniom
naukowym i towarzyskim zapamiętają też organizatorzy Sesji, opiekunowie kół i członkowie Jury. Pozostaje zatem nam wszystkim
przygotowywać się do kolejnej Sesji.

I miejsce – Katarzyna Fronczek, Jagoda Lubarska, Michał Mazur, Piotr JutrzenkaTrzebiatowski (ZUT Szczecin)
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Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
dr hab. inż. Renata Wojciechowska

Gimnazjaliści z Rząski wizytowali
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kraków, 27 maja 2011 r.

Eksperymentalny model helikoptera

35 osobowa grupa trzecioklasistów Gimnazjum w Rząsce wraz ze swymi opiekunami
odwiedziła Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Uczniowie realizowali ścieżkę
dydaktyczną poświęconą energii odnawialnej
i biopaliwom, uczestnicząc w mikrowykładach i zwiedzając laboratoria Wydziału.

Wizyta rozpoczęła się od powitania w Auli
Wydziału i prezentacji Uczelni – widzianej
raczej oczami studentów (uczniowie uczestniczyli w prapremierze oficjalnego teledysku
typu LipDub zrealizowanego przez studentów Uniwersytetu). Następnie, już na placu
przed budynkiem głównym Wydziału, zobaczyli w działaniu eksperymentalny model helikoptera wykorzystywanego do monitorowania upraw z „lotu ptaka”.
Podzieleni na dwie mniejsze grupy zwiedzili:
• poletka eksperymentalne upraw roślin
energetycznych i ziół (Wydział prowadzi
unikalne badania nad możliwościami
mechanicznej uprawy roślin zielarskich
dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego
i kosmetycznego),
• laboratorium agrofizyczne, w którym realizowane są badania podstawowe w za-

Zwiedzanie poletek eksperymentalnych

•

•

•

•

kresie oceny właściwości fizycznych materiałów roślinnych,
laboratorium produkcji biopaliw stałych,
obserwując w działaniu maszyny i urządzenia do przetwarzania biomasy w brykiety i pelety,
laboratorium grafiki inżynierskiej, w którym tworzone są wirtualne trójwymiarowe modele urządzeń i ich prototypy,
laboratorium eksploatacji energii odnawialnej – kolektory słoneczne, fotoogniwa, pompę ciepła, kamerę termowizyjną,
laboratorium produkcji biopaliw płynnych, w którym prowadzone są eksperymenty z biodieslem i bio-dodatkami do
oleju napędowego i benzyny.

Ta dwugodzinna wycieczka pozwoliła
uczniom spojrzeć z innej perspektywy na rolę
współczesnego rolnictwa w gospodarce narodowej, rolnictwa nie tyle jako źródła wyżywienia, ile jako zaplecza surowcowego dla
przemysłu i energetyki.
Zarówno wizyta uczniów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
jak i prowadzone przez pracowników Wydziału w ciągu roku szkolnego zajęcia
w Gimnazjum są realizacją umowy-porozumienia tych instytucji o wzajemnej współpracy, która będzie kontynuowana w latach
następnych.
Tekst i zdjęcia: dr Krzysztof Molenda
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Spotkanie informacyjne SPIN’aj się
do sukcesu – „Przedsiębiorczy Naukowiec”
Kraków, 2 czerwca 2011 r.

Spotkanie było współorganizowane razem
z Biurem Karier UR oraz z Biurem Programów Europejskich Uniwersytetu Rolniczego, po stronie których leżały rozesłanie
zaproszeń drogą mailową do studentów oraz
osób znajdujących się w bazie danych powyższych podmiotów. Było to pierwsze z cyklu
spotkań otwartych.
Spotkanie miało miejsce w Centrum Kształcenia Ustawicznego na terenie Wydziału
Leśnego, al. 29 Listopada 46 i cieszyło się
wielkim zainteresowaniem, co zachęca do
powtarzania tej inicjatywy.
W trakcie spotkania Gabriel Szczepański,
kierownik projektu przedstawił specyfikę
działalności typu spin out/off, wskazał na
perspektywy rozwoju w tym obszarze oraz
omówił zakres projektu Przedsiębiorczy Naukowiec. Przedstawił również osoby, które
biorą udział w projekcie w jego I Edycji,
który trwał od marca do czerwca 2011 r.
Wzięło w nim udział 27 uczestników – studentów ostatnich lat, absolwentów, doktorantów oraz kadra naukowa szkół wyższych.
Reprezentują oni obszary nauki takie jak:
inżynieria środowiskowa wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym,
infrastruktura techniczna i transport, ochrona środowiska i krajobrazu oraz energetyka
odnawialna, ochrona zdrowia, przemysł
uzdrowiskowy, turystyka i rekreacja, technologie medyczne, biologa i biotechnologia
oraz technologia i techniki informacyjne.
Po prezentacji produktu był czas na pytania
ze strony publiczności. Często pojawiały się
pytania o to czy dana osoba kwalifikuje się
jako beneficjent, na jakiej zasadzie prowa-

dzona jest rekrutacja oraz czy udział w projekcie wiąże się z koniecznością otwarcia
firmy spin out/off.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz wpisali się na listę obecności.
Zapraszamy więc wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w II edycji projektu, rozpoczynającej się w październiku br. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków biznesu, trenerów z wieloletnim doświadczeniem, specjalistów z konkretnych dziedzin.
W ramach szkoleń uczestnicy nabywają
szczegółową wiedzę dotyczącą zakładania
i prowadzenia wybranej przez siebie formy
działalności, mającej na celu komercjalizację
badań naukowych .
Każdy z uczestników weźmie ogółem łącznie
udział w 69 godzin szkoleniowych oraz 12
godzin doradztwa grupowego i 9 godzin doradztwa indywidualnego.

Przedstawienie projektu
Część szkoleniowa obejmuje sześć bloków
tematycznych. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami działalności gospodarczej oraz specyfiką funkcjonowania firmy w zakresie
zobowiązań podatkowych, form ewidencji
podatkowej, księgowości, kadr i płac oraz
źródeł finansowania działalności gospodarczej. Osobny moduł dotyczy zasad analizy

Uczestnicy spotkania
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XI Ogólnopolskie Dni Owada
Kraków, 3-5 czerwca 2011 r.

Kolejne XI Ogólnopolskie Dni Owada – en-

Reklama kursu
rynku i marketingu, co jest niezbędne przy
opracowaniu strategii marketingowej firmy
oraz zarządzania strategicznego. Z kolei
dzięki modułowi poświęconemu zarządzaniu
projektem innowacyjnym uczestnicy mają
możliwość poznać najbardzie nowoczesne
rozwiązania stosowane w środowiskach międzynarodowych (metodyka IPMA®, PMI®,
Scrum, Agile). Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów.
Każdy uczestnik zakończy swój udział
w szkoleniu, opracowując profesjonalny biznes plan przy konsultacji z ekspertami, analitykami biznesowymi w ramach doradztwa
grupowego i indywidualnego. Biznes plan
będzie bez wątpienia doskonałym punktem
startowym na drodze sukcesu zawodowego.
Rekrutacja trwa! Serdecznie zapraszamy!

tomologiczne spotkanie sądząc na podstawie
liczby zwiedzających, wpisało się już na stałe
do kalendarza znaczących krakowskich imprez. Otwarcia spotkania dokonał JM Rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija w obecności prorektor prof. Krystyny Koziec, prorektora prof. Włodzimierza Sadego
i Dziekana Wydziału Ogrodniczego prof.
Marka Grabowskiego oraz pomysłodawcy
koordynatora i współorganizatora Dni
Owada prof. Kazimierza Wiecha. Podobnie
jak w latach ubiegłych pierwszy dzień spotkań z owadami zadedykowany był młodzieży. Odbyły się dwie tury wykładów, podczas których sala w CKS Arka pękała
w szwach. Łącznie przyjechało do nas ok.
1500 uczniów i przedszkolaków nawet z tak
odległych stron jak województwo warmińsko-mazurskie. W wykładach wygłoszonych
przez pracowników naszej uczelni oraz go-

Tekst: Gabriel Szczepański
kierownik Projektu
„Przedsiębiorczy Naukowiec”
Zdjęcia: Bogdan Lembas
Biuro Projektu
ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków
Tel. +48 12 423 05 15
E-mail gszczepanski@pm2pm.pl
www.spin.pm2pm.pl

Oficjalne otwarcie XI Ogólnopolskich Dni Owada
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ścinnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przez podróżnika, który niedawno odwiedził rezerwat
Masoala na Madagaskarze przywożąc stamtąd wiele pięknych zdjęć oraz 40-minutowy
film, uczestniczyło łącznie ok. 600 uczniów
i nauczycieli. Najmłodsi mogli w tym czasie
odwiedzić sale Wydziału Ogrodniczego,
w których odbywały się specjalnie dla nich
przygotowane zajęcia przez studentów naszej
uczelni. Maluchy uczestniczyły w warsztatach lepienia owadów z gliny, rozwiązywały
specjalne zadania, kolorowały przygotowane
rysunki i oglądały filmy o owadziej tematyce.
Centralnym miejscem Dni Owada był jak
zwykle coraz bardziej ciasny hol Wydziału
Ogrodniczego, w którym królowały owady –
i te krajowe – trochę mniejsze i mniej efektowne od egzotycznych, i te tropikalne zaskakujące wielkością i zestawem barwnych
wzorów. Uwagę zwiedzających zwracały dwa
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3-metrowej wielkości modele mrówki oraz
ważki wypożyczone z tworzonego pod Łodzią parku entomologicznego „Mikrokosmos”. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się bogate kolekcje spreparowanych
owadów przywożonych z różnych zakątków
świata. Trzeba przyznać, że te kolekcje przegrywały zdecydowanie konkurencję z żywymi owadami pochodzącymi przede
wszystkim z naszego laboratorium znanego
pod nazwą „owadziarni”, prowadzonego
przez studentów z Koła Naukowego Owadów i Pajęczaków Tropikalnych oraz innych
hodowli prowadzonych przez przyjaciół Dni
Owada. Duże zainteresowanie wzbudziła
ekspozycja parazytologiczna przygotowana
przez pracowników i studentów Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt, a także „groza
pod lupą” czyli relacja „na żywo” ze zwalczania biologicznego – pokazu możliwości owadów drapieżnych.
Pierwsze piętro zajęły jak co roku tropikalne
pająki. Ta grupa stawonogów, wzbudza coraz
większe zainteresowanie zwiedzających,
a liczba osób zajmujących się ich hodowlą
stale się powiększa. Po raz pierwszy w trakcie
owadziego festiwalu zaprezentowane zostały
– kameleony i niezwykle kolorowe żabki. Na
pytanie zwiedzających – dlaczego właśnie one
znalazły się na wystawie poświęconej owadom?
padała odpowiedź: to w końcu owadożerne
zwierzęta, a my pokazujemy różne elementy
skomplikowanej siatki powiązań troficznych
roślin i zwierząt. Stąd także, pokazywana od
samego początku Dni Owada, piękna kolekcja roślin owadożernych, przygotowana przez
Ogród Botaniczny UJ. Najstarszą polską
uczelnię reprezentowali już trzeci rok
z rzędu, studenci z Sekcji Entomologicznej
KPSt UJ, przygotowując ciekawą ekspozycję
mrówczego świata. Muzeum Motyli
z Bochni przygotowało ciekawą wystawę makrofotografii wzorów na skrzydłach motyli
oraz szereg gablot z efektownymi motylami
pochodzącymi z własnej kolekcji. Obok
zdjęć pokazana została także piękna kolekcja
entomologicznych ekslibrisów – zmarłego

Wykłady w Klubie Arka

Zwiedzający w trakcie prezentacji
kilka miesięcy temu dr Krzysztofa Kmiecia,
który uczestniczył w Dniach Owada w poprzednich latach. Nie zabrakło także entomologicznego horoskopu i owadziego tatuażu, który od wielu lat wzbudza największe
zainteresowanie wśród najmłodszych gości
Dni Owada.
„Hitem” była po raz kolejny kuchnia entomologiczna „Hakuna Matata”. Przecież
owady traktowane są jako pokarm w 45 krajach, a łącznie spożywanych jest na świecie

ponad 1500 gatunków sześcionogów. Dlaczego więc nie spróbować i u nas larw mącznika młynarka w cebulce czy na miodzie, lub
nie skosztować owadziego risotta.
W sobotni wieczór w CKS Arka wystąpił po
raz kolejny kabaret „Na sześciu nogach”,
który pod kierownictwem literackim Anny
Hostyńskiej oraz muzycznym Joanny Gutowskiej-Kuźmicz przygotował program,
nawiązujący do przewodniego hasła tegorocznych Dni Owada – Owady i ludzie.
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„Ogrody łączą pokolenia…”
VI Święto Ogrodów
na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie

Okazałe modele robiły ogromne wrażenie

Kraków, 8 czerwca 2011 r.
Dowcipne teksty oraz świetne wykonawstwo
wzbudziło aplauz licznej publiczności.
Zorganizowanie kolejny raz tak dużego
przedsięwzięcia jak Dni Owada, w którym
uczestniczyło tym razem ok. 6 tysięcy zwiedzających nie byłoby możliwe bez życzliwości i wsparcia ze strony władz UR oraz aktywnego udziału grupy ponad 50 studentów
z kilku Wydziałów, którzy z niezwykłym entuzjazmem pracowali przy przygotowywaniu
owadziego święta. Kierował nimi oraz czuwał nad całością imprezy – już po raz trzeci –
mgr Patrycjusz Nowik doktorant w Katedrze Ochrony Roślin UR, sprawujący także
opiekę nad laboratorium hodowli owadów
i pajęczaków tropikalnych. Liczny udział mediów i publiczności zapewniła świetnie przeprowadzona akcja promująca Dni Owada
przeprowadzona przez Biuro Promocji UR.
Z kolei przybycie tysięcy uczniów i nauczycieli z całej Polski było możliwe dzięki informacjom wysłanym do kilkuset szkół przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego UR.

Od dawna wiadomo, że magia ogrodów
działa korzystnie na nas wszystkich: starszych, młodszych i najmłodszych. Ogrody
ukazują wszystkim pokoleniom piękno przyrody i sztuki. O prawdziwości tytułowego
hasła można było się przekonać w czasie
Święta Ogrodów, obchodzonego po raz 6-ty
na Wydziale Ogrodniczym.
W tym dniu organizatorzy, czyli pracownicy
katedr Wydziału Ogrodniczego (Rośliny
Ozdobne, Ochrona Roślin, Genetyka, Hodowla i Nasiennictwo, Sadownictwo i Pszczelnictwo, Warzywnictwo i Marketing, Botanika oraz Uprawy Roli i Nawożenia Roślin
Ogrodniczych) przygotowali wiele atrakcyj-

nych zajęć. Złożyły się na nie: sesja referatowa
(7 wykładów), warsztaty wśród roślin dla
dzieci przedszkolnych pt. Akademia Małego
Ogrodnika, wystawa projektów i rysunków
ogrodów wykonanych przez studentów
Sztuki Ogrodowej i słuchaczy Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni, rozmaite ciekawostki ogrodnicze na terenie kolekcji dydaktycznych Katedry Roślin Ozdobnych, a także
warsztaty laboratoryjne Oznacz cechy gleby
w swoim ogrodzie.
Święto Ogrodów uświetnili swoją obecnością
JM Rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija
oraz Prorektor UR ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej prof. dr hab. Krystyna

Mijają lata, a Dni Owada trwają i coraz bardziej wzbogacają wypracowany przez lata
program, promując w ten sposób nasz Uniwersytet. Myślę, że będą trwały nadal, ponieważ świat owadów, w całym swoim bogactwie, wzbudza coraz większe zainteresowanie
wśród ludzi – w końcu to… „człowiek żyje
obok owadów, a nie na odwrót!”
prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Przybyłych gości na uroczystą inaugurację wita prof. Anna Bach
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Koziec, a także Dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Marek Grabowski,
którzy za pomocą sekatora uroczyście przecięli wstęgę otwierającą obchody.
Zajęcia warsztatowe dla dzieci cieszyły się
dużą popularnością. Uczestniczyło w nich
5 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe, łącznie
około 200 dzieci. Po wysłuchaniu krótkiego
wykładu dr Małgorzaty Maślanki Co to są
rośliny, uczyły się pod fachowym nadzorem
dr inż. Bożeny Szewczyk-Taranek i mgr
Krzysztofa Nowaka sadzenia roślin, oraz obserwowały kwiaty na kolekcji. Dużą pomocą
przy organizowaniu warsztatów okazali się
studenci studiów magisterskich – 29 osób
i doktoranckich (mgr inż. Marta Urbaniec
oraz mgr inż. Justyna Mazur).
Niemniej popularne były referaty, których
wysłuchali oprócz pracowników wydziału,
liczni mieszkańcy Krakowa, seniorzy w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz uczniowie szkół średnich, zawodowych.
Sesję referatową prowadził ze swadą i humorem prof. dr hab. Włodzimierz Lech, z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa.
Kolekcja dydaktyczno-naukowa roślin ozdobnych, dzięku staraniom mgr Anny Orzech,
zachwycała pięknem kwiatów. Właściwa pielęgnacja i sprzyjająca pogoda korzystnie wpłynęły na jakość bylin, róż, roślin zapachowych,
ziół oraz roślin drzewiastych. Pięknie prezentowały się także rośliny rabatowe, których corocznym sponsorem jest firma Plantpol z Zaborza k. Oświęcimia.
Po pracowitym dniu, wszystkie pokolenia
uczestników Święta Ogrodów zasłużyły na relaks i „naukowy odpoczynek” w ogrodzie dydaktycznym Wydziału Ogrodniczego. W miłej, koleżeńskiej atmosferze dr inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk, dr inż. Magdalena
Kulig oraz dr Marzena Warchoł częstowały
nas grillowaną, znakomitą kiełbasą i chlebem
z Miłocic.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu
organizacyjnego VI Święto Ogrodów serdecznie dziękujemy.
prof. dr hab. Anna Bach

Świętu Ogrodów towarzyszyły wystawy

Wykłady

Zajęcia z przedszkolakami

41

Moja przygoda z Teatrzykiem Małych
Form „Rezonans”
W historii działania Klubu Akademickiego
„ARKA” napisano: jest on spadkobiercą znanego w środowisku akademickim Studenckiego
Klubu „Buda”, który do końca lat siedemdziesiątych był ośrodkiem działalności kulturalnej
braci studenckiej. Jednym z pierwszych przejawów takiej działalności, poprzedzającej
„Klub Piosenki” oraz znany na całą Polskę
„Kabaret Pod Budą” wymieniony jest teatrzyk małych form „Rezonans”. Kto tworzył
ten teatr i kiedy on powstał?

Afisz przeglądu zespołów artystycznych
ze stycznia 1964 r.

Było to pięćdziesiąt lat temu – w 1961 roku.
Absolwent pierwszego rocznika Wydziału
Melioracji Wodnych Hugo Klassa-Brunicki,
będący wówczas asystentem jednej z Katedr
tego Wydziału, zafascynowany atmosferą panującą na spotkaniach kabaretu „Piwnicy
pod Baranami” postanowił zaadaptować tę
atmosferę w przestrzeni obejmującej swym
zasięgiem społeczność studencką Wyższej
Szkoły Rolniczej w Krakowie.
W październiku 1961 roku ogłosił wśród
studentów różnych kierunków studiów WSR
nabór kandydatów na aktorów w teatrzyku
studenckim. Kwalifikacja kandydatów odby-

Afisz zawierający autografy członków zespołu. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Stawowy, Janusz
Schilbach i Barbara Wiśnicka
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wała się z uwzględnieniem ostrych kryteriów
stawianych adeptom sztuki aktorskiej, w tym
były oceniane recytacje przygotowanych
utworów, czytanie zadanego tekstu, odtwarzanie zadanych scenek sytuacyjnych.
Selekcja była bardzo ostra, ale mimo to wszyscy chętni zostali przyjęci. Tym, którzy nie
błysnęli kunsztem aktorskim, Hugo KlassaBrunicki (który był założycielem teatru, jego
kierownikiem artystycznym i reżyserem)
proponował równie przydatne w teatrze
funkcje, takie jak: obsługa sceny, scenografia,
nagłaśnianie, oświetlanie itp. To były początki działalności teatrzyku.
Cotygodniowe próby umożliwiały nie tylko
poprawę dykcji, ale i sposobu nawiązywania
kontaktów z szeroką publicznością. Dla
członków zespołu umiejętności te, po zakończeniu studiów były szczególnie przydatne
w pracy zawodowej (czynny udział w spotkaniach, zebraniach, konferencjach), a dla mnie
dodatkowo w pracy dydaktycznej.
Wspaniałą atmosferę zabawy w prawdziwy
teatr pogłębiały przedłużające się poza czas
prób spotkania w mieszkaniu reżysera przy
kawie, a niekiedy wspólnie pieczonych plackach ziemniaczanych, których przygotowanie nadzorowała czynnie uczestnicząca w życiu teatru żona reżysera.
Głęboko w pamięci zapadł mi finansowany
przez JM Rektora WSR wakacyjny wyjazd
na studencki obóz do Szaflar, którego zadaniem było szlifowanie warsztatu aktorskiego,
głównie dykcji. Był zespół teatrzyku, a teatrzyk nie miał nazwy. To właśnie na tym
obozie zapadła decyzja o formie, kierunku
działania i odpowiadającej temu działaniu
nazwie teatrzyku.

nie tylko nauka

To co mieliśmy w sercach, na obozie wieczorami, wyrażaliśmy również śpiewem przy dźwiękach gitary. Gitara to gryf, struny i pudło rezonansowe, a dźwięk gitary, wzmacniany
śpiewem zespołu powielany był szerokim
echem wśród wzgórz – to były wspaniałe wieczory. Ponieważ zespół teatrzyku realizował
swą działalność zarówno gestem jak i dźwiękiem przenoszonym w przestrzeń studencką –
zaproponowałem nazwę teatrzyku, która
uznana została za najbardziej odpowiadającą
naszym zamierzeniom i w ten sposób nasz teatrzyk stał się rozpoznawalny jako „Rezonans”,
a jego pełna nazwa brzmiała Teatrzyk Małych
Form „Rezonans”, WSR. Tak to pudło mojej
gitary zaistniało w historii działalności krakowskich teatrów studenckich.
Teatr wystawił dwie sztuki. Pierwsza – to
Świadkowie Tadeusza Różewicza. Druga, to
Cedrowy dwór Krzysztofa Choińskiego. Obie
były między innymi wystawione w ramach
przeglądu zespołów artystycznych UJ, AM
i WSR w styczniu 1964 roku.
Założycielowi teatru, zawdzięczam umiejętność wnikania w nieznany mi do tego czasu
sposób odczytywania zamysłu autora sztuki
i interpretowania jego przekazu w formie
wcielania się w rolę bohatera za pomocą odpowiedniej intonacji głosu i gestu. To było
bardzo ciekawe doświadczenie życiowe. Pogląd ten – jak myślę, podzielali również pozostali członkowie zespołu, bowiem nawiązała się między nami nić przyjaźni, łącząca
studentów przecież różnych wydziałów, w ramach tego samego kręgu zainteresowań.
Dowodem takiej sympatii niech będzie
przedstawiony na fotografii afisz teatru (bez
terminu i miejsca spektaklu) zawierający autografy i życzenia członków zespołu, który
został mi wręczony z okazji imienin. Zdjęcie
zamieszczone na afiszu przedstawia fragment
spektaklu Różewicza Świadkowie.
dr hab. inż. Janusz Schilbach, prof. UR

O lasach modelowych
świata w hiszpańskim
Burgos
Między 21 a 26 marca br. Burgos gościło
Sympozjum Landscape and Sustainability
oraz III Światowe Forum Międzynarodowej
Sieci Lasów Modelowych (IMFN), podczas
których ponad 400 specjalistów z 62 krajów
świata dzieliło się swymi doświadczeniami
w zakresie trwałego gospodarowania zasobami krajobrazów (w rozumieniu Konwencji
Krajobrazowej).
Pierwsze dwa dni wypełniły sesje plenarne
i sesje robocze z udziałem uczestników stosownie do ich wcześniej zgłoszonym zainteresowaniem jednym z czterech ustalonych
przez organizatorów zagadnień. Ich wspólnymi kluczowymi wyznacznikami okazały się
być: rozwój terenów wiejskich (rural development), konwergencja modeli gospodarowania krajobrazem (convergence of landscape management models) oraz demokracja
bezposrednia (participation of society). Poza
tym miały miejsce dyskusje grup inicjatywnych (np. Circumboreal Initiative skupiająca
Lasy Modelowe z Rosji, Skandynawii oraz
Kanady - http://www.ribm.net/?q=fr/node/
1081) podsumowujące dotychczasowe dokonania i wyznaczające kierunki działań tych
grup na przyszłość oraz sesja plakatowa.
Pierwszym ważnym zagadnieniem omawianym w tych dniach były pożytki i usługi ekosystemów w stosunku do ludzkich potrzeb
(EES – ecosystem goods and services). Padło
przy tym stwierdzenie, że dotychczas nigdy
tak wielu interesariuszy nie przejawiało tak
wielu i tak różnorodnych oczekiwań w stosunku do lasów. Stąd też strategicznym pytaniem stała się sprawa finansowania tych oczekiwań, tj. czy mają one być opłacane ze

wspólnej kasy państwa, czy też przez konkretnych beneficjentów (PES – paying for
ecosystem services). Inną, jakże istotną
w tym środowisku kwestią, była sprawa zarządzania zasobami lasów i odpowiedzialności za ich stan, a w szczególności udział
tychże interesariuszy – tak prywatnych, jak
samorządowych i państwowych, oraz tak na
szczeblu lokalnym, regionalnym, narodowym
jak i międzynarodowym. Zgodnie przyjęto,
że udział miejscowych interesariuszy w zarządzaniu, odpowiedzialności, lecz także w korzystaniu z zasobów lasu powinien ulec wydatnemu zwiększeniu, jednakże pod warunkiem spełniania przez las także i oczekiwań
społeczności międzynarodowej, w tym
w szczególności w zakresie ochrony bioróżnorodności i łagodzeniu przez lasy skutków
globalnych zmian klimatu. Stwierdzono, iż
lasy modelowe (obecnie 58 lasów modelowych w 24 krajach Ameryki, Azji, Europy
i Afryki, o łącznej powierzchni ponad 108
milionów ha i zamieszkałych przez ponad
osiem milionów ludzi) stanowia najbardziej
udany, jak dotychczas, przykład takiego podejścia.
Wśród pozostałych grup tematycznych należy wymienić analizę i monitoring zasobów
krajobrazu, w którym szczególnie zaznaczyła
się działalność kolegów ze Szwecji (program
NILS), Kanady (Foothills Research Institute) i Tanzanii (projekt NAFORMA przy
współpracy z Finlandią).
Inna grupa tematyczna była poświęcona
głównie problematyce zarządzania, podczas
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W Sympozjum uczestniczyły ważne organizacje międzynarodowe, takie jak FAO, UNFF,
CIFOR, CBD (Konwencja Różnorodności
Biotycznej), a w trakcie jego trwania miały
również miejsce liczne spotkania okolicznościowe, np. zorganizowane przez agencję Cesefor i PROFOR, a dotyczące zwiększenia
udziału leśnictwa w rozwoju regionalnym
w Hiszpanii, spotkanie International Family
Forestry Alliance – organizacji skupiającej
ponad 25 milionów właścicieli lasu z całego
świata oraz galeria fotografii z Lasów Modelowych z całego świata.
Burgos – główna brama starego miasta
której skupiono się na sprawach demokracji
uczestniczącej i rozwiązywaniu konfliktów.
W trakcie obrad Chimère Diaw, koordynator sesji i Dyrektor Afrykańskiej Regionalnej
Sieci Lasów Modelowych, na podstawie prowadzonych przez siebie badań w Kamerunie
i innych krajach afrykańskich stwierdził, że
koncepcja lasu modelowego stanowi optymalne narzędzie dla rozwiązywania konfliktów. W rzeczywistości konflikty z wczesnych
lat 90-tych ubiegłego wieku stały się inspiracją do opracowania koncepcji lasów modelowych w Kanadzie, a w ogóle są one zjawiskiem bardzo powszechnym w świecie. Lasy
modelowe stwarzają skuteczne forum dla
rozwiązywania tak rodzących się jak i nabrzmiałych konfliktów, a także wspólnego
planowania i rezlizacji niezbędnych przedsięwzięć. W tym kontekście interesująca była
prezentacja Indonezyjczyka Yurdi Yasmi
z The Center for People and Forests, który
poinformował, iż w Azji konflikty notuje się
w odniesieniu do blisko 75% powierzchni leśnej, przy czym niektóre z nich są dłogotrwałe (nawet ponad 20 lat). Jednakże zdaniem
Yurdi jest to zjawisko pozytywne, ponieważ
konflikty stają się zaczynem do wspólnych
inicjatyw, uczą uczestników samorganizacji
i w końcu pozwalają na znalezienie niekonwencjonalnych rozwiązań, które w jakimś
stopniu satysfakcjonują wszystkie strony
konfliktu.

Były to doprawdy dni bardzo intensywnej
pracy, a ich celem było poszukiwanie dróg
wiodących do zagwarantowania trwałego
i zrównoważonego gospodarowania zasobami lasów w przyszłości. W podsumowaniu
stwierdzono, iż wymaga to integracji przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych
charakterystyk krajobrazu (w rozumieniu
Konwencji Krajobrazowej) i rozwiązywania
globalnych wyzwań widzianych z lokalnej
perspektywy.
Należy przy tym podkreślić bardzo duże zainteresowanie Sympozjum i Światowym Forum i ogromne zaangażowanie władz tak samego miasta Burgos (leżącego na trasie pielgrzymkowej do Santiago de Compostella),
jak i autonomicznego regionu Castilla y
Leon w sprawne przeprowadzenie tych, pozornie ważnych tylko dla leśników, wydarzeń. Nieprzypadkowo zresztą otwarcie Sympozjum w dniu 21 marca zbiegło się ze Światowym Dniem Lasu.
Światowy Dzień Lasu był obchodzony przez
uczestników podczas programowej wycieczki
do Lasu Modelowego Urbión (www.
urbion.es) z siedzibą w Revanga. Gościnnie
przyjęci tam uczestnicy mieli sposobność zapoznać się z tym, jak miejscowa ludność prowadzi gospodarkę leśną, godząc ze sobą ekonomiczne, społeczne i kulturalne potrzeby
interesariuszy z ochroną różnorodności biotycznej.
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Na Półwyspie Pirenejskim Urbión stanowi
największy zwarty kompleks leśny o powierzchni 120 tys. ha. Gatunkiem bezwzględnie dominującym i najważniejszym
w aspekcie gospodarczym jest sosna (Pinus
sylvestris), niemniej występują tu także: sosna
nadmorska (P. pinaster), sosna czarna (P. nigra), buk (Fagus sylvatica) oraz dęby – pirenejski (Quercus pyrenaica) i portugalski (Quercus faginea). W części południowej kompleksu w Parku Narodowym Cañón del Río
Lobos chroniony jest drzewiasty jałowiec
hiszpański (Juniperus thurifera). Tutejsze lasy
stanowią bądź to własność prywatną bądź też
municypalną. Oprócz drewna, ważnym pożytkiem są tu grzyby jadalne, przede wszystkim borowik szlachetny (Boletus edulis)
i rydz (Lactarius deliciosus). Liczna jest też
zwierzyna łowna, w tym dzik, sarna i daniel.
Nie brak też lisów, jaźwców, żbików, zajęcy,
a z ptaków spotyka się tu m.in. krogulce i gatunkowo chronione sowy uszate.
Urbión MF dołączył do Międzynarodowej
Sieci Lasów Modelowych (IMFN) w roku
2006, co stało się zaczynem do utworzenia
regionalnej Śródziemnomorskiej Sieci Lasów
Modelowych. Obecnie należą do niej ponadto lasy modelowe w Maroku (Ifrane)
i w Turcji (Yalowa), a zainteresowanie utworzeniem kolejnych lasów modelowych wykazuje szereg regionów w kilku krajach śródziemnomorskich, a mianowicie: Murcja
w Hiszpanii, Korsyka i Prowansja we Francji,
Sardynia i Toskania we Włoszech, Istria
w Chorwacji, Magnezja i Zachodnia Macedonia w Grecji oraz Tunezja.
Światowe Forum Lasów Modelowych w Burgos było już trzecim z kolei spotkaniem tego
typu, po pierwszym w Reventazón MF
(http://www.imfn.net/index.php?q=node/
196) w Kostaryce, w roku 2005 i drugim –
w Hinton w Foothills MF (http://www.
imfn.net/index.php?q=node/249) w roku
2008 w Kanadzie. Forum w Burgos stało się
doskonałą okazją wymiany doświadczeń

wywiad numeru

między przedstawicielami istniejących od lat
lasów modelowych i tych, które są w trakcie
tworzenia, lub tych, które jeszcze nie istnieją.
W tym kontekście dobrze wpisuje się plakat,
który przedstawił autor niniejszych reminiscencji wspólnie z mgr inż. Michałem Grabowskim – jednym z uczestników Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody (studium UR nr 30) pod tytułem An Attempt of
Converting a Promotional Forest Complex
into Model Forest: The Oliwa Forests Case
Feasibility Study.
Światowe Forum Lasów Modelowych zostało zakończone podjęciem szeregu wniosków, określających – mimo wielkiej róznorodności - ich wspólny profil i drogi ich działań na najbliższą przyszłość, a także została
przyjęta karta lasów modelowych (obecnie
w trakcie redakcyjnego opracowania).
Tekst i zdjęcia: dr hab. inż. Jerzy Lesiński,
prof. UR

Przyjdą zaś….
O wspomnieniach związanych
z oficjalnymi pielgrzymkami społeczności
Uniwersytetu Rolniczego w Watykanie,
rozmawiamy z mgr Janem Przeniosło –
kwestorem uczelni, uczestnikiem obu spotkań
z Błogosławionym Janem Pawłem II
1-go maja cała Polska cieszyła się beatyfikacją naszego Umiłowanego Ojca Świętego
Jana Pawła II. Wszyscy pamiętamy jego postać, słowa, spotkania na Błoniach i na
Franciszkańskiej, jednak społeczność naszej Uczelni ma szczególne wspomnienia
związane z dwiema oficjalnymi wizytami
w Watykanie. Jest Pan osobą, która uczestniczyła w obu tych spotkaniach. Jakie były
okoliczności tej pierwszej wizyty i co wywarło na Panu największe wrażenie?

Pierwsza nasza pielgrzymka do Watykanu,
jako społeczności Akademii Rolniczej, miała
miejsce w pierwszych dniach czerwca 1995
roku i była związana z 75 urodzinami Ojca
Świętego. Wówczas rektorem uczelni był
profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz. Ta
wizyta składała się z kilku audiencji udzielanych dla Senatu, pracowników i studentów.
Po dotarciu do Rzymu zostaliśmy zakwaterowani na via casia w Domu polskim. Mieliśmy
informację, że Ojciec Święty nas przyjmie na

POLA
NADZIEI
Uniwersytet Rolniczy po raz kolejny wziął
udział w Ogólnopolskiej Akcji Pola Nadziei
organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół
Chorych Hospicjum św. Łazarza. Żonkilowy
Dzień (oficjalna kwesta w Uczelni) ustanowiono 18 maja 2011 r. dzięki hojności pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego zebrano kwotę 3 134,53 zł. Najwyższe
kwoty (ponad 500 zł w puszce) zebrano na
Wydziałach: Hodowli i Biologii Zwierząt,
Leśnym oraz w Administracji. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Pracownikom i Studentom, którzy wzięli udział w kwestowaniu
oraz wspomogli finansowo ten szczytny cel.

Mgr Jan Przeniosło
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audiencji prywatnej, lecz nie wiedzieliśmy
precyzyjnie, kiedy to będzie. Pamiętam, że
wieczorem otrzymaliśmy upragnioną informację, że papież nas zaprasza do udziału we
Mszy świętej w swej prywatnej kaplicy,
następnego dnia rano. Co więcej zostaliśmy
poproszeni o przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy świętej – mieliśmy śpiewać
psalm przed Ewangelią. Był z nami też ksiądz
Ryszard Honkisz, z ramienia krakowskiej
kurii arcybiskupiej. Szybko, więc zebraliśmy
się w ogrodach Domu polskiego na ćwiczeniach śpiewu. Wówczas prodziekanem na
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt był
prof. dr hab. Jerzy Niedziółka, który posiada bardzo dobry głos, więc razem z nim
chodziliśmy po schodach w naszym budynku
i ćwiczyliśmy hymn. Siostra zakonna, mieszkająca w Domu polskim, która się nami opiekowała, wspominała, że prawdopodobnie,
gdy wejdziemy do kaplicy, to Ojciec Święty
już tam będzie i będzie się modlił, czemu będzie towarzyszyła wręcz niewyobrażalna cisza. Pamiętam, że wówczas pomyślałem sobie
– cisza jak cisza. Tymczasem, gdy weszliśmy
do kaplicy wszyscy galowo ubrani, Senat
w togach i zajęliśmy miejsca na przygotowanych taboretach dostrzegliśmy białą postać
klęczącego papieża, a po chwili ogarnęła nas
taka cisza, że słychać było przełykanie śliny.
Takiej ciszy jeszcze nigdy nie słyszałem. Zrozumiałem wówczas, o czym mówiła ta siostra. Potem rozpoczęła się Msza św. i chociaż
bardzo się staraliśmy zapanować nad emocjami, to jednak głos wiązł w gardłach. Ta cisza i nasz śpiew to pierwsze wspomnienie.
Drugie związane jest z rozmową z Ojcem
Świętym. Po mszy zostaliśmy zaproszeni do
biblioteki i tam spotkaliśmy się z papieżem.
Rektor przedstawiał każdego z członków delegacji. Zastanawiałam się wówczas, co powiedzieć Ojcu Świętemu, coś co nie zabrzmiało by banalnie. Nie wiedziałem, lecz
gdy podszedł do mnie i powiedział A to wy
śpiewaki – całe napięcie prysło, bo nie trzeba
było już niczego wielkiego wymyślać. Powiedziałem wówczas, że staraliśmy się bardzo, na

co On odrzekł, że też śpiewał, a ja powiedziałem, że był o wiele lepszy od nas, na co On
tak żartobliwe mruknął i pokiwał głową.
Obiecałem jednak, że gdy przyjedziemy następnym razem poprawimy się. Po wspólnym
zdjęciu, wsiedliśmy do autokaru i jechaliśmy
na Monte Cassino. Proszę sobie wyobrazić,
że przez całą drogę, która trwała około 2 godzin w autokarze nikt nie powiedział ani
słowa. Wszyscy trwaliśmy w tej zadumie –
i to jest trzecie moje wspomnienie związane
z tą pierwszą wizytą.

słowa do dziś dźwięczą w moich uszach.
Czy ta pielgrzymka składała się wyłącznie
z jednej audiencji?
Nie, w czasie tego drugiego pobytu byliśmy
bardzo honorowani. W czasie niedzielnej
modlitwy na Anioł Pański, Ojciec Święty
mówił wiele o nas, również środowa audiencja generalna była nam poświęcona prawie
w całości.
Czy można było swobodnie podejść do
Ojca Świętego?

Jaki charakter miała druga pielgrzymka?
Ten drugi wyjazd związany był z jubileuszem
50 lecia naszej Uczelni. To był 25 maja 2003
roku. Zostaliśmy przyjęci w tej samej bibliotece, lecz Ojciec Święty już siedział na tronie.
Od pierwszego naszego pobytu minęło 8 lat.
Wszyscy mieliśmy wówczas w pamięci pobyt
Papieża w Polsce i na Błoniach w czerwcu
2002 roku. Byli z nami trzej „Skalnicy”, którzy przygrywali nam w czasie podróży – podobnie jak za pierwszym razem też autokarowej. Głównym organizatorem wówczas był
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek – Rektor
Akademii Rolniczej. Miał on przygotowane
i spisane przemówcie okolicznościowe, lecz
okazało się, że skoro papież mówił z głowy, to
i rektor nie powinien czytać z kartki. Widziałem, że profesor Ślipek był bardzo spięty,
lecz płynnie powiedział to, co miał przygotowane. W tym naszym przemówieniu, które
pomagałem redagować, przytoczyliśmy wypowiedź Ojca Świętego, którą skierował do
młodzieży z okna na Franciszkańskiej. Powiedział wówczas, że gdy dawniej ludzie się
spotykali, to przy pożegnaniu mówili
„przyjdą zaś”. Na koniec „Skalniaki” zagrali
Pobłogosław Boże z wysokiego nieba. Śpiewaliśmy tak głośno, że wydawało się, że księgi pospadają z półek. Gdy już opuszczaliśmy bibliotekę, to tak na odchodne papież powiedział Przyjdą zaś, my się zatrzymaliśmy
i odpowiedzieliśmy Przyjdziemy. I chociaż
już nie spotkaliśmy się więcej, to jednak te
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Za pierwszym razem służba watykańska wodziła za nami wzrokiem, czuło się to. Natomiast za drugim razem miałem kamerę i kręciłem film dla uczelni, który jest w naszym
archiwum i wówczas nikt mi nie przeszkadzał. Mogłem podejść bardzo blisko, tak by
słychać było poszczególne wypowiedzi.
Ojciec Święty miał w zwyczaju odpowiadać
na nadsyłaną korespondencję. Czy Uczelnia ma w archiwum takie pamiątki?
Oczywiście. Pierwszą, najważniejszą pamiątką jest uroczyste błogosławieństwo, jakiego udzielił papież społeczności naszego
uniwersytetu, datowane na 25 maja 2003
roku. Kopie wiszą we wszystkich ważnych
miejscach Uczelni, m.in. Sali Senackiej
i w każdym pokoju Kwestury. Ponadto na
dokumencie zawierającym misję uczelni,
widnieje własnoręczny podpis i błogosławieństwo. W gabinecie rektora wisi także
ikona Matki Bożej, którą otrzymaliśmy od
naszego Umiłowanego Papieża. Ojciec
Święty wręczył nam również monety euro
bite w Watykanie z inskrypcjami papieskimi.
Ponadto na każde święta, imieniny czy urodziny wysyłaliśmy do Watykanu życzenia, zawsze przychodziły podziękowania. Czuliśmy
i nadal czujemy jego duchową obecność
w naszej uczelni i jego opiekę.
Opracowanie: Szymon Sikorski

studenci

Rosomaki, drewniany domek
czy steki z renifera?
Rovaniemi (Finlandia), 4-15 kwietnia 2011 r.
W dzisiejszych czasach ludzie użytkują ziemię
w sposób coraz bardziej intensywny. Rosnące
zagęszczenie naszej populacji, skutkuje lawinowo wzrastającą ilością sporów o sposób
użytkowania gruntu. Każda grupa społeczna
ma inny pomysł na zagospodarowanie, nie
tylko wolnego, kawałka kurczącej się przestrzeni. Rolnictwo, leśnictwo, turystyka, hodowla zwierząt czy przemysł, to tylko niektóre
sektory potrzebujące dużych powierzchni do
prowadzenia swojej działalności. Niezbieżne
interesy tylko dwóch różnych użytkowników
terenu mogą generować konflikty.
Absolwenci uczelni przyrodniczo-technicznych, jak nasza Alma Mater, będą w przyszłej
pracy stykali się z tego typu sporami.
W związku z tym intensywny kurs Społecznoekonomiczne wyzwania europejskiego leśnictwa, którego tematyka obejmowała dogłębne
analizy różnych konfliktów związanych
z użytkowaniem terenu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.
Zacznijmy jednak od początku. Organizowany w ramach programu Erasmus „IP
course” jest interesującym pomysłem na inny
rodzaj studenckiej wymiany międzynarodowej. Taki właśnie 2-tygodniowy kurs zorganizował Uniwersytet w Rovaniemi, w ścisłej
współpracy z wydziałami leśnymi uczelni
z Brna (Czechy), Inverness (Szkocja), Umei
(Szwecja), Tampere (Finlandia) i Krakowa.
Wykłady prowadzili naukowcy z partnerskich
uczelni, po dwóch z każdej placówki. Kraków
reprezentowali dr hab. Jerzy Lesiński prof.
UR i dr inż. Maciej Pach. Zespoły studentów
z każdego z uniwersytetów liczyły maksymalnie 6 osób. Podczas anglojęzycznej rozmowy
kwalifikacyjnej (IP course prowadzony jest
w języku angielskim), z krakowskiego

Grupa uczestników z naszej Uczelni na tle krajobrazy Laponii

Hodowla reniferów w Laponii jest istotnym elementem tradycji i atrakcją dla turystów
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wanych w zarządzaniu konfliktami, w tym interaktywnych metod geomatycznych oraz matematycznych metod wspomagania decyzji.
Ważnym punktem zajęć była wyprawa badawcza, podczas której mogliśmy w praktyce
poznać ludzi – użytkowników terenu oraz
zebrać dane do później przygotowanego studium przypadku – konfliktu o zagospodarowanie lasów w regionie miejscowości Kittila
na terenie Laponii. Zainteresowane strony, to
poza oczywistymi beneficjentami leśnych
dóbr – leśnikami (państwowa firma Metsähallitus) oraz prywatnymi właścicielami lasów, także hodowcy reniferów, ludzie żyjący
z turystyki, narciarze, korporacje przemysłu
wydobywczego, samorząd terytorialny, rząd
w Helsinkach, myśliwi, wędkarze czy środowiskowe organizacje pozarządowe (NGOs).
W międzynarodowych zespołach dokonywaliśmy analiz oraz opracowywaliśmy wskazówki dla zarządzających i użytkujących konfliktowe tereny. Ostatniego dnia, drużyny zaprezentowały pozostałym uczestnikom kursu
(już wyszlifowanym angielskim) swoje projekty rozwiązań. Po powrocie do Polski, zdobytą wiedzę zastosowaliśmy przygotowując
podobny projekt dla lokalnego przypadkuLeśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Beskidu Sądeckiego”.

W trakcie intensywnych zajęć

Wykłady na sali audytoryjnej Uniwersytetu w Rovaniemi

„leśnego”, najlepiej zaprezentowali się Marcin
Borczyk, Kacper Jarosz, Basia Kuna, Marta
Kocyan, Filip Kowalski i Tomek Krupa –
studenci stacjonarnych studiów magisterskich. Dzięki wsparciu finansowemu Rady
Wydziału Leśnego koszty własne wyjazdu do
Finlandii zostały obniżone do zera.
Podczas kursu zdobywaliśmy wiedzę z zakresu rozpoznawania konfliktów związanych
z użytkowaniem lasów Laponii, zarządzania
nimi oraz znajdowania najdogodniejszych
rozwiązań dla zainteresowanych stron. Naj-

trudniejszą kwestią okazało się znalezienie
złotego środka, zadowalającego konsensu,
rozwikłania problemu, które ukontentuje
wszystkich. Niestety, nie da się tego osiągnąć,
a przynajmniej nigdy w 100%. Nauczyliśmy
się zarządzać sporami w taki sposób, aby zawsze przyjąć kompromis wypracowany w danym momencie, tak by po jakimś czasie wytworzył się nowy, lepiej dopasowany i adaptujący się do zmiennych warunków układ.
Kurs dostarczył nam także wiedzy na temat
nowoczesnych metod informatycznych stoso-
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Coraz więcej europejskich uczelni zaczyna
poważnie traktować zagranicznych studentów, stawiając ich na równi ze swoimi, polepszając tym samym jakość kształcenia. Pieniądze i czas poświęcone na intensywny kurs
Erasmusa w Rovaniemi na pewno nie zostały
zmarnowane. Korzyści z czasu spędzonego
zagranicą, to nie tylko interdyscyplinarna
wiedza zdobyta podczas kursu, ale także poznanie mentalności, kultury oraz postrzegania różnych kwestii przez ludzi innych narodowości. Również praktyka języka obcego
i bezpośredni kontakt ze społeczeństwami
o często szerszych niż polskie horyzontach,
z pewnością zaprocentują w przyszłości.
Tomasz Krupa i Filip Kowalski

studenci

OFFICIAL LIP DUB UR 2011
Studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie postanowili nakręcić LipDuba. Jest to
klip filmowy promujący ich Uczelnię – tymi
słowami prezenter TVP Kraków w głównym wydaniu Kroniki zapowiadał reportaż
z planu filmowego, który mieścił się w budynku Wydziału Technologii Żywności
przy ul. Balickiej.
Na wstępie odrobina teorii. LipDub – słowo
powstałe w połączeniu skrótów dwóch innych słów angielskiego pochodzenia, lips –
usta i dubbing – podkładanie. W rzeczywistości otrzymujemy klip filmowy, który jest
alternatywą wersją teledysku danego utworu
muzycznego, a występujący w nim amatorzy
udają, że wykonują piosenkę i wzbogacają ją
o własną interpretacją wizualną. Podstawową
zasadą produkcji LipDuba jest konieczność
używania tzw. „mastershot’a”, czyli jednego
długiego ujęcia – bez cięć, montażu, przycinania, docinania, obróbki itp.
Początki LipDuba datuje się na 14 grudnia
2006 r., kiedy to założyciel Vimeo (serwis internetowy umożliwiający oglądanie i udostępnianie plików filmowych przez użytkowników) Jakob Lodwick spacerując po swoim
mieszkaniu ze słuchawkami w uszach, przy
okazji podśpiewując nagrał filmik i przed
umieszczeniem w internecie podłożył oryginalne nagranie. W ten sposób ruszyła machina, a jej efekty można podziwiać na serwisie www.youtube.com, gdzie setki internatów
umieszczają podobne produkcje. Niedługo
po tym pojawiła się studencka ewolucja lipduba, która przybrała nazwę Uniwersity Lip
Dub. Jej głównym założeniem stało się ukazanie kolorytu Alma Mater oraz tego, że stu-

diowanie wcale nie musi być nudne i ograniczać się do siedzenia nad książkami.
Organizacji Oficjalnego LipDuba UR 2011
podjęły się trzy osoby:
Michał Frasiński (Centrum Transferu Technologii/ Centrum Kształcenia Ustawicznego)
Gabriela Baran (przewodnicząca Samorządu
Studentów Wydziału Technologii Żywności)
Krzysztof Dziedzic (v-ce przewodniczący
Uczelnianej Rady Samorządów Studentów)
Zadanie okazało się niełatwe, jednakże organizatorzy podeszli do działania zmobilizowani i pełni werwy. Na spotkaniu organizacyjnym, gdzie uczestniczyli przewodniczący
wszystkich Wydziałów UR zapadła decyzja,
na temat głównego motywu muzycznego.
Wybór padł na utwór I’m believer, zespołu
Smash Mouth – znanego z animowanego
filmu Shrek. Na spotkaniu został również
ustalony termin realizacji klipu na 6 maja
2011 r. Kolejnym ważnym krokiem było zadbanie o ekipę filmową posiadającą niezbędny do tego sprzęt, który powoduje
zmniejszenie do minimum efektu wstrząsów
w trakcie kręcenia. Rozeznawszy rynek tego
typu usług wybrano firmę Ireneusza Kochanka Film-net. Kolejnym krokiem było zadbanie o nowoczesny wystrój wnętrz. Za
sprawą owocnie prowadzonych rozmów Teatr
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zgodził
się udostępnić z dużą zniżką swój zasób kostiumów. W celu pozyskania aktorów uruchomiono akcję promującą na portalu Facebook, telewizji uczelnianej oraz drogą mailową. Zainteresowanie LipDub’em okazało
się znaczne. Ponieważ jednym z głównych założeń LipDuba jest promocja, w dniu kręcenia nie mogło zabraknąć towarzystwa mediów lokalnych. Chęć przybycia wykazała

Kamerze nic nie umknie, każdy element
musi byc dopracowany

W filmie znalazły się strategiczne miejsca
Uczelni

Gazeta Krakowska, Radio Studenckie „Radiofonia” oraz Telewizja Kraków. Bardzo ważnym
momentem podczas produkcji LipDuba był
także telefon Miłosza Horodyskiego, reżysera z Telewizji Kraków, który za pośrednictwem dr Aleksandra Poredy usłyszał o tworzeniu LipDuba na Uniwersytecie Rolniczym. Miłosz Horodyski zaoferował pomoc
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Organizatorzy podczas wykonania utworu „I'm believer”, fot. Ireneusz Kochanek
przy wszystkich aspektach tworzenia klipu –
jak się później okazało – nieocenioną.
19 kwietnia 2011 r. zorganizowane zostało
generalne spotkanie organizacyjne, gdzie zainteresowanym studentom został zaprezentowany scenariusz filmu, oraz dokonano podziału na role.
Poniżej prezentujemy wycinek scenariusza.
[podkład względnie szybki, z wyraźnym bitem]
a. Podjeżdża traktor, w nim student I roku
odświętnie ubrany w studenckiej czapce
w kolorach naszego Uniwersytetu.
b. Student wysiada, schodzi wprost na czerwony dywan. Ujęcie na cholewy ze słomą
w środku.
c. Wchodzi do budynku Uczelni (WTŻ),
gdzie widzi atrakcyjną studentkę, która
upuszcza indeks.
„A może by tak zamknąć oczy i obudzić się
6 maja przed Budynkiem Wydziału Technologii Żywności…?”
Zdjęcia rozpoczęto o godz. 8.30 przed Wydziałem Technologii Żywności. Przybyło ok.
200 studentów UR, przebranych i ucharakteryzowanych na wszelkie możliwe sposoby.
Przed rozpoczęciem pracy zostali dokładnie
poinstruowani o przebiegu całej akcji, następnie ustawieni wedle scenariusza w odpo-

wiednich miejscach na Wydziale. Kiedy już
wszystko było gotowe, z ustawionych na całym Wydziale głośników rozbrzmiało odliczanie 10, 9, 8, …2, 1, KAMERA, MUZYKA, AKCJA! chwilę później CIĘCIE!,
Jeszcze raz to samo! Powtórka! Szacuje się, że
do wersji ostatecznej, odbyło się 11 dubli.
Studenci nie zrazili się jednak i pracowali wytrwale do końca, za co należą im się gromkie
brawa! O godzinie 16.00, kiedy wszystko już
było zakończone na usta cisnęły się jedynie
dwa słowa Warto było!
Na zakończenie pragnę podziękować w imieniu organizatorów, osobom, bez których ta
ogromna inicjatywa studencka nie miałaby
prawa bytu:
Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab.
Januszowi Żmiji za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni oraz udostępnienie środków
finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją klipu.
Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierzowi Sady, za
akceptację pomysłu, oraz za udostępnienie
środków finansowych na pokrycie części
kosztów.
Kanclerzowi Uniwersytetu Rolniczego mgr
Krzysztofowi Ziółkowskiemu za udostęp-
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nienie budynku Wydziału Technologii Żywności na potrzeby przeprowadzenia
LipDuba oraz za bardzo optymistyczne przyjęcie samej idei.
Kierownikowi Działu Gospodarczego Czesławowi Ludwikowskiemu za udostępnienie
zasobów wody mineralnej, które ułatwiły niejeden trudny moment podczas trwania zdjęć.
Kierownikowi Centrum Kształcenia Ustawicznego inż. Wojciechowi Maślance za
nieocenioną pomoc podczas trwania całego
okresu przygotowawczego.
Mgr inż. Joannie Roczniewskiej oraz mgr
inż. Izabelli Majewskiej z Biura Promocji
UR za wsparcie w trakcie tworzenia klipu
oraz po jego nakręceniu.
Mgr inż. Michałowi Szandule – kierownikowi Centrum Kultury Studenckiej za udostępnienie niezbędnego sprzętu audio.
Mgr inż. Michałowi Walentynowi z Klubu
Akademickiego Arka za nadzór techniczny
nad całym wydarzeniem.
Pracownikom Wydziałowi Technologii Żywności przy ul. Balickiej za okazaną cierpliwość
i wyrozumiałość w trakcie realizacji klipu.
Natomiast w imieniu własnym (chodź wiem,
że słowa nie wyrażą tego, co powinny) dziękuję Gabrieli Baran – za to, że zawsze, kiedy
była obok wszystko wydawało się łatwiejsze
i naprawdę takie było, Krzysztofowi Dziedzicowi – za pogodę ducha, zaraźliwy optymizm i profesjonalizm przejawiający się we
wszystkich działaniach.
Arthur Clarke zwykł mawiać, że jedyny sposób,
by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je
i sięgnąć po niemożliwe. Dzięki Wam „niemożliwe” zawsze było na wyciągnięcie ręki.
Tekst: Michał Frasiński
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Zdjęcia: dr inż. Mariusz Dacko
Oficjalny Lip Dub UR 2011 ukaże się
wkrótce na serwisie internetowym
www.youtube.pl.
Zapraszamy do odwiedzin serwisu.
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„Leśne Warsztaty” dla przedszkolaków
Krzeszowice, 11 maja 2011 r.
Kraków, 16 maja 2011 r.

Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej zorganizowane przez pracowników Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody oraz studentów Wydziału Leśnego UR w Krakowie
– maj 2011 r. Rok 2011 został ogłoszony
przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Międzynarodowym Rokiem Lasów. Główne
hasło Lasy dla ludzi ma na celu uświadomienie nam wszystkim znaczenia lasów dla jakości życia 7 miliardów ludzi na świecie, potrzebę ochrony lasów, oraz promocję współczesnej gospodarki leśnej. Wezwano
wszystkie państwa z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest
podniesienie świadomości na temat ochrony
i zrównoważonego wykorzystania wszystkich
rodzajów lasów. Wpisując się w to przesłanie
Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie w ramach prowadzonego kursu
Edukacja przyrodniczo-leśna nawiązała
współpracę z Przedszkolem Samorządowym
Nr 75 w Krakowie. Studenci III roku kierunku Ochrona Zasobów Leśnych Wydziału
Leśnego pod kierunkiem dr inż. Magdaleny
Frączek zorganizowali leśne warsztaty dla
przedszkolaków. Zajęcia dla części przedszkolaków odbyły się 11 maja 2011 r. w Dolinie Grzybowskiej na terenie Nadleśnictwa
Krzeszowice, a dla pozostałych 16 maja 2011
r. na terenie przedszkola. W sumie w warsztatach wzięło udział blisko 100 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Program warsztatów, w tym tematyka, metody pracy
z dziećmi, forma i pomoce edukacyjne zostały przygotowane przez studentów w trakcie ćwiczeń kameralnych. Powstały w ten

sposób autorskie scenariusze zajęć. Podczas
warsztatów w lesie dzieci wzięły udział w różnych grach edukacyjnych, zabawach ruchowych i konkursach. Miały okazję zobaczyć,
a nawet dotknąć, leśnych mieszkańców - poznać owady, płazy i ptaki. Dowiedzieć się jakie drzewa i rośliny zielne rosną w naszych lasach, samodzielnie odkryć wiele zjawisk,
które zachodzą w ekosystemie leśnym,
a które dotychczas znały jedynie z opowiadań lub książek z kolorowymi obrazkami.
Wśród przedszkolaków znalazły się dzieci,
które w lesie były po raz pierwszy. Sceneria
wiosennego lasu i piękna pogoda dodatkowo
podnosiły walor zajęć terenowych. Zajęcia
poprowadzone w przedszkolu również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dla
najmłodszej grupy tematem wiodącym byli

leśni mieszkańcy i głosy lasu. Dzieci poznały
nowe piosenki, gry i zabawy, a studenci wykorzystując sprzęt audiowizualny wprowadzili wszystkich w prawdziwie leśny nastrój.
Dla starszych dzieci zostały przygotowane
warsztaty o leśnym jedzeniu. Przedszkolaki
nie tylko dowiedziały się czym żywią się
mieszkające w lesie zwierzęta, ale też jakimi
leśnymi skarbami ludzie mogą wzbogacić
swoje pożywienie. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się leśne smakołyki, które
każdy mógł skosztować. Urozmaiceniem
warsztatów, zarówno w lesie jak i w przedszkolu, był udział członków Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Hagard. Wykonali oni na
żywo sygnały łowieckie i zaprezentowali
dzieciom swoje instrumenty. Zostali przyjęci
dużymi brawami. Dodatkową atrakcją warsz-

Ćwiczenia w terenie
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Festiwal Kultury
Studenckiej
Kraków, 18-19 maja 2011 r.
Kogo można spotkać w lesie?

Rozpoznawanie ptaków

tatów były nagrody – drewniane linijki edukacyjne z artystycznie wykonanymi nadrukami o tematyce leśnej ufundowane przez
dziekana Wydziału Leśnego. Zajęcia zostały
przyjęte z dużym entuzjazmem nie tylko
przez najmłodszych uczestników, ale również
przez wychowawców i nauczycieli przedszkola, którzy chwalili studentów za ich wiedzę, podejście i zaangażowanie. Dla studentów tego rodzaju zajęcia są praktycznym doświadczeniem z zakresu edukacji. Taka
działalność teraz i w przyszłości może być
również doskonałą formą promocji naszej
Uczelni.
W warsztatach wzięli udział studenci: Maciej Białobrzeski, Bartosz Czader, Damian
Domin, Renata Kosowska, Miłosz Mucha,
Ewa Pęcherz (Dolina Grzybowska), Magdalena Adamiak, Klaudia Bajorek, Piotr Guzik, Jakub Jaźwiński, Bartosz Krzewiński,
Maciej Serwiński (przedszkole) oraz sygnaliści: Katarzyna Rudzińska i Karol Hink.
Tekst i zdjęcia dr inż. Magdalena Frączek

Festiwal tradycyjnie odbył się na terenie
kampusu Uniwersytetu Rolniczego mieszczącego się przy al. 29 listopada. W tym roku
przybrały nazwę Ekstremalne Juwenalia UR
2011, a zorganizowane zostały przez Uczelnianą Rade Samorządu Studentów reprezentowaną przez Michała Porębskiego, Pawła
Chałupnika oraz Joannę Kulpę z Rady Programowej Klubu Akademickiego ARKA.
Jako organizatorzy juwenaliów zwróciliśmy
szczególną uwagę na grupę studentów, których nie tylko interesuje zabawa przy dobrej
muzyce, ale także inna forma rozrywki. Darmowe atrakcje, za wyjątkiem skoku bungee,
który kosztował 30 zł (średni koszt to ok.
130 zł) oraz bardzo niskie ceny artykułów
spożywczych sprawiły, że tegoroczne juwenalia odbywały się w wyjątkowo sprzyjającej atmosferze dla studentów. Obecność funkcjo-

Tłumy na widowni
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nariuszy z III Komisariatu Policji w Krakowie oraz ogrodzony teren imprezy zapobiegły
nieprzyjemnym sytuacjom i wypadkom,
które mogły zakłócić spokój studentom i organizatorom.
Juwenalia rozpoczęliśmy od wielkiego grillowania oraz ekstremalnych atrakcji takich jak
żyroskop, byk mechaniczny i skokochron.
Dla szukających emocji sportowych Akademicki Związek Sportowców zorganizował,
zawody w piłce nożnej oraz turniej siłaczy.
Na terenie kampusu mogliśmy również doświadczyć brawurowego pokazu ważenia
piwa zorganizowanego przez Koło Naukowe
Wydziału Technologii Żywności oraz wiele
konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Na scenie muzycznej gościliśmy zespoły takie
jak: „Kot na Dzielni”, „Młody Żoolv”,

studenci

„Subdivision”, „M.A.G”, „Positive Message”,
„ChałtKore”, „Bigger Half ”, „Natty Dead”.
O godzinie 21:00 odbyło się oficjalne otwarcie Ekstremalnych Juwenaliów UR 2011
przez władze Rektorskie. Po przywitaniu
przybyłych gości przez Przewodniczącego
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Pawła Chałupnika został przekazany klucz
do bram Uczelni na ręce studentów przez
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Sady Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.
Tuż po otwarciu, zagościła na kampusie
„Grupa Ognia”, która swoimi pokazami rozgrzała atmosferę do czerwoności. Nie zwalniając tempa, na scenę weszła gwiazda wieczoru zespół „Blade Loki”, który w rytmach
Punk – Ska kontynuował świetną zabawę.
Muzyka na żywo trwała do godziny 3:00 nad
ranem, do kiedy wytrwali tylko wybrani za
co im serdecznie dziękujemy.
Następnego dnia, kontynuowaliśmy wielkie
grillowanie, ale prócz atrakcji z poprzedniego
dnia pojawiło się bardzo „ekstremalne bungee” o wysokości 59 m. Studenci mogli cieszyć się pięknymi widokami z dźwigu oraz
niezapomnianymi wrażeniami od godziny
15:00 aż do następnego dnia. W tym samym
czasie odbył się finał zawodów w piłce nożnej. Nie zabrakło tez atrakcji i konkursów,
śmiałkowie zmagali się z konkurencjami
sportowymi oraz bykiem mechanicznym, za
co byli obficie nagradzani.
Od godziny 17:00 na scenie pojawił się DJ
Paulo, który prowadził konkursy i zachęcał
uczestników do zabawy. Pojawił się nowo powstały zespół „Filling” z Miechowa, a około
godziny 20:00 wystąpił zespół Disco-Dance
„Long & Junior”.
O godzinie 21:30 został odtworzony film
Lip-Dub prezentujący wszystkie wydziały
i organizacje studenckie działające na Uniwersytecie Rolniczym. Godzina 22:00 była
punktem kulminacyjnym festiwalu, kiedy na
scenie pojawił się Zespół Folkowo-Biesiadny
„Baciary”, znany z takich utworów jak: Tak
się bawię ludzie, Hey kawalerowie, Siedem
czerwonych róż.

Imprezy trwały do późnych godzin

Ten rok obfitował w ekstremalne atrakcje

Występy zespołów
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„BrawURowe Warzenie”
czyli jak studenci
Technologii Żywności,
potrafią połączyć
jakże przyjemne,
z jakże pożytecznym

Dyskoteka w Klubie Arka

Kraków, 18 maja 2011 r.

Imprezy miały miejsce na Kampusie UR przy
al. 29 Listopada

Od 00:00 w Klubie akademickim Arka nasz
kolega Karol Dziekan, oraz Robert Łoś prowadzili świetną imprezę w rytmach disco.
Z naszych szacunków wynika, że podczas
wszystkich wydarzeń juwenaliów zgromadziliśmy przeszło 7 tys. studentów i mamy
ogromną nadzieję, że większość z nich jest zadowolona i pozostaną one w pamięci jako
bardzo udane. Pragnę zwrócić szczególną
uwagę, że bez wsparcia finansowego i pomocy w organizacji wyżej wymienionej imprezy władz rektorskich i dziekańskich sukces Ekstremalnych Juwenaliów UR 2011 nie
zostałby osiągnięty, za co z całego serca dziękuję w imieniu organizatorów i studentów
naszej Alma Mater.
Michał Porębski
Dyrektor Festiwalu Kultury Studenckiej
Ekstremalne Juwenalia UR 2011

Studenci Sekcji Technologii Fermentacji
„Promil”, Koła Naukowego Technologów
Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowali podczas Juwenaliów 2011
pokaz warzenia piwa na żywo. Wydarzenie
krótko i treściwie nazwano „BrawURowym
Warzeniem”, a z uwagi na swój oryginalny charakter oraz ciekawy scenariusz zyskało wielu
patronów medialnych (Telewizja Kraków, pisma branżowe: Przemysł Fermentacyjny
i Owocowo-Warzywny, a także AgroIndustry)
oraz instytucjonalnych (Browary Polskie,
Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, HomeBrewing, browar.biz).

Kolejka do „Poradni Piwologicznej”
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Spotkanie zorganizowane przy klubie studenckim ARKA, przyciągnęło liczne grono
entuzjastów złotego trunku, spragnionych nie
tylko wiedzy, ale też dobrej zabawy. Sądząc po
reakcjach świadków nie zabrakło ani jednego,
ani drugiego. Podczas trwania pokazu można
było przekonać się, że zrobienie piwa we własnym domu jest możliwe, a także dowiedzieć
się kilku ciekawostek związanych z technologią browarniczą. Obalano mity dotyczące
składu piwa, procesu jego produkcji i oddziaływania na organizm człowieka. Na tym nie
kończyła się rola organizatorów, którzy postarali się atrakcyjnie wypełnić czas osobom
oczekującym na kolejne etapy gotowania

studenci

(warzenie trwa minimum 3-4 godziny). Aby
umilić czas uczestnikom BrawURowego Warzenia przygotowano konkursy z cennymi nagrodami, wśród których warto wymienić chociażby zestawy do domowego warzenia piwa,
czy bezpłatne bilety na „Profesjonalny kurs
degustacji piwa”, prowadzony przez znanego
w piwowarskim świecie znawcę, Macieja
Chołdrycha. Partnerem przedsięwzięcia był
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, promującego tam
swoje kampanie społeczne „Nigdy nie jeżdżę
po alkoholu” oraz „Alkohol tylko dla pełnoletnich”. Właśnie promocja tych haseł była
motorem imprezy, wykorzystane były one
w zabawach i stały się nieodłączną wizytówką
spotkania. Cała impreza – choć odbyła się po
raz pierwszy spotkała się z ogromną aprobatą
studentów, co stwarza możliwość, że BrawURowe Warzenie wpisze się na stałe w kalendarz krakowskich Juwenaliów.
O kulisach organizacji i najważniejszych celach imprezy opowiada przewodnicząca „Promila” – Paulina Juroszek: Pomysł na wydarzenie zrodził się podczas burzy mózgów na spotkaniu naszej sekcji. Chcieliśmy udowodnić, że
piwo to nie tylko zakrapiane studenckie imprezy
czy Oktoberfest, z czym często kojarzy się tak popularny w Polsce złoty trunek. Szukaliśmy sposobu na kreowanie nowej kultury piwnej: pokazaliśmy więc jak piwo powstaje, i że można je robić w domu w prawie tak prosty sposób jak
domowe wino, obaliliśmy kilka mitów, które narosły przez niewiedzę. Nasz dyżurny (psych)piwolog „doktor” Widła przekazywał cenną wiedzę o tym, że piwo nie tuczy, nie dolewa się do
niego podczas produkcji ani spirytusu ani żółci
bydlęcej, a chmiel to nie główny jego składnik,
ale cenna i ważna przyprawa nadająca aromat
i goryczkę. Najważniejsza była dobra zabawa
i za sukces możemy uznać fakt, że mogliśmy zaszczepić piwnego bakcyla choćby u kilku uczestników BrawURowego Warzenia.
O to, jakie atrakcje czekały na śmiałków i ciekawskich zapytaliśmy też jednego z członków koła i organizatora wydarzenia – Kacpra Kuziora.

Sekcja „Promil”, od lewej: Klaudia Stefaniuk, Mateusz Gruszka, Grzegorz Widła – piwolog,
Gabrysia Baran, Klaudia Haszczyc, Ania Janik, Kamila Bularz, Kasia Kwiecień, Paulina
Duda, Piotr Szymanko, Paulina Juraszek, Ania Kierat, Kacper Kuziora, Dorota Wajda,
dr Aleksander Poreda – opiekun, Jarek Kieć
Wielki pokaz warzenia piwa na żywo to pewnie najefektowniejszy, ale nie jedyny element
naszego Święta Piwa! Podczas Juwenaliów
Krakowskich staraliśmy się przekazać wszystkim cenne informacje na temat złotego trunku
tak uwielbianego przez brać studencką. Można
było nie tylko zobaczyć jak powstaje piwo i dowiedzieć się jak je serwować, ale też spróbować
sił w licznych konkursach wiedzy o piwie.
Przede wszystkim jednak, staraliśmy się uświadamiać nasze koleżanki i kolegów, że warunkiem dobrej zabawy jest mieć zawsze w pamięci proste, ale wymowne hasło „Nigdy nie
jeżdżę po alkoholu”. Było to główne hasło imprezy, temat przewodni konkursu literackiego,
a breloki z tym hasłem otrzymywali od nas
wszyscy obecni, zarówno uczestnicy konkursów,
jak i widzowie BrawURowego Warzenia.
I rzeczywiście podczas wydarzenia działo się
sporo: konkursy siłowe dla mężczyzn i kobiet,
„Familiada”, poradnia piwologiczna i konkurs
literacki. Odbywały się one przy akompaniamencie tematycznych piosenek i w atmosferze
unoszącego się z kotła warzelnego, słodkiego
zapachu powstającej właśnie brzeczki piwnej.
– Studenci „Promila” chcieli, aby przy okazji
tradycyjnego studenckiego święta pokazać
wszystkim zainteresowanym, iż piwo to nie
tylko konsumpcja i związana z tym zabawa,
ale że piwo to także tradycja licząca tysiące lat

Akcja „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”
i wielkie morze fachowej wiedzy, doświadczenia i intuicji. Ale z drugiej strony – pokazaliśmy, że warzenie piwa to sztuka dostępna dla
każdego – mówi dr Aleksander Poreda, opiekujący się Sekcją Technologii Fermentacji
Koła Naukowego Technologów Żywności.
– Nasi studenci to żywy przykład dla innych:
pasję można powiązać z przyjemnością, a zaangażowanie w działalność organizacyjną na
Uczelni daje olbrzymią satysfakcję, a przede
wszystkim cenne doświadczenie, którego nie
można zdobyć na sali wykładowej ani w najcenniejszych nawet skryptach – dodaje dr Piotr

55

Antkiewicz, wieloletni pracownik UR, specjalizujący się w tematyce browarniczej.
Aby uniknąć stronniczości zasięgnęliśmy opinii grupy docelowej, czyli zebranych przed
Arką studentów. Negatywnych wypowiedzi
nie udało się zebrać, okazało się przy okazji,
że na imprezę studenci przybyli nie tylko zwabieni pokusą zimnego piwa i uśmiechami
członkiń i członków Koła Naukowego, ale
przyciągnęła tu ich ciekawość. Wielu z przybyłych było zaskoczonych, że piwo ma równie
bogatą tradycję jak wino i, że jak wino można
je w wytwarzać w warunkach domowych.
ZPPP Browary Polskie patronował imprezie,
promując wśród studentów zasadę i hasło
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, które są częścią
działań edukacyjnych prowadzonych od
kilku lat przez Związek Pracodawców Browary Polskie. Na pytanie o powód dla którego związek największych browarów w Polsce wspiera naszych studentów podczas
Juwenaliów zapytaliśmy Danutę Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie od wielu lat współpracuje
aktywnie z branża browarniczą, zarówno
w obszarze badawczo-naukowym jak i w innych aspektach współdziałania nauki i przemysłu. Dlatego pomysł jednoczesnego upowszechniania wiedzy z zakresu technologii
browarniczej, wiedzy o piwie i kulturze jego
picia, a jednocześnie realizacji ważnej misji
związanej z eliminacją problemów społecznych
(Nigdy nie jeżdżę po alkoholu), w trakcie imprezy juwenaliowej, bardzo nam się spodobał.
Także dzięki temu, że treści odpowiedzialnościowe można przekazywać w czasie imprezy
kojarzonej jednoznacznie z młodością i dobrą
zabawą i skierowanej do ludzi młodych. Studenci stanęli organizacyjnie na wysokości zadania i z niekłamaną satysfakcją obserwowaliśmy wyczyny prowadzących oraz wielkie zaangażowanie widzów.

Międzywydziałowy
Turniej Siatkówki Kobiet
Kraków, 16 kwietnia 2011 r.

Rosnąca popularność piłki siatkowej w kraju
miała swoje odzwierciedlenie w organizowanym przez Studium WF i KU AZS turnieju.
Ze względu na dużą ilość zgłoszonych zespołów zawody można było nazwać MARATONEM SIATKARSKIM.
Do walki o prymat najlepszej drużyny stawiło się 7 zespołów, reprezentujących poszczególne wydziały Uniwersytetu Rolniczego. Odgłosy sportowej rywalizacji przyciągnęły do sali liczną grupę kibiców.
Zawody stały na wysokim poziomie sportowym. O wynikach końcowych, zarówno

w eliminacjach jak i meczach finałowych,
często decydowały wyniki dodatkowo rozgrywanych setów (tie break).
Składy drużyn:
Wydział Technologii Żywności II (I miejsce):

Klaudia Tomczyk, Klaudia Krzysik, Magdalena Hawryluk, Justyna Serafin, Anna Selecka, Anna Ciszewska, Edyta Szczepańska.
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (II miejsce):

Karina Kosmala, Zuzanna Hankus, Katarzyna Ruchała, Aneta Kwiecień, Sonia
Giórko, Wioleta Książek, Maria Drożdż.

MECZE ELIMINACYJNE
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

2–0

HODOWLA I BIOLOGIA ZW.

BIOTECHNOLOGIA

2–0

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I

LEŚNY

2–0

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II

HODOWLA I BIOLOGIA ZW.

2–0

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I

ROLNICZO-EKONOMICZNY

1–2

BIOTECHNOLOGIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

0–2

LEŚNY

ROLNICZO-EKONOMICZNY

0–2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II

BIOTECHNOLOGIA

2–0

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

HODOWLA I BIOLOGIA ZW.

0–2

PÓŁFINAŁY:
ROLNICZO-EKONOMICZNY

HODOWLA I BIOLOGIA ZW.

2–0

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I

2–1

FINAŁ B (III – IV miejsce)
HODOWLA I BIOLOGIA ZW.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I

0–2

FINAŁ A (I – II miejsce)

Studenci Sekcji Technologii Fermentacji
Koło Naukowe Technologów Żywności
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TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI II

ROLNICZO-EKONOMICZNY

2–1

studenci

Wydział Technologii Żywności I (III miejsce):

Inżynieria Środowiska:

Sylwia Śmietana, Milena Woźniak, Dorota
Gańczorz, Marta Róg, Barbara Kądzielowa, Magdalena Dyja.

Anna Załęska, Karolina Maniak, Marta
Kiczmer, Aneta Jasińska, Katarzyna Szczupał, Justyna Rychlik, Katarzyna Sus.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

Wręczenia nagród zwycięskim zespołom dokonali organizatorzy turnieju mgr Janusz
Zachara i Prezes KU AZS Mirella Radwan.
Okazały Puchar Przechodni przez najbliższy
rok zdobić będzie WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI.

Monika Sykulska, Agnieszka Magda, Bogna Rusak, Gabriela Trzeciak, Karolina
Szpyrka, Natalia Rudzińska.
Biotechnologia:

Anna Grzywacz, Ewelina Lenik, Sylwia
Juda, Magdalena Skotniczna, Katarzyna
Kędzior, Kamila Kapłoniak.
Leśny:

Elżbieta Niedzielska, Michalina Zieleń,
Aleksandra Żaba, Monika Mizgała, Monika Głowacka, Klaudia Jędruch.

Serdecznie gratulujemy sportowej postawy
i ambicji wszystkim startującym zespołom.
Zapraszamy za rok na kolejną edycję turnieju
i kolejne emocje związane z rywalizacją
sportową.
mgr Janusz Zachara

Szczęśliwe zwyciężczynie

Pamiątkowe zdjęcie
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XV Międzynarodowy
Turniej Piłki Ręcznej o Puchar
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego
Zielonki, 6-8 maja 2011 r.
Turniej rozegrano w hali sportowej Centrum Promocji Kultury Rekreacji i Sportu
w Zielonkach oraz w hali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W tym roku
szczypiorniści AWF Kraków wzięli udany rewanż na drużynie Uniwersytetu Technicznego z Rygi, z którym przegrali walkę o puchar w poprzedniej edycji.
W trakcie gry

Reprezentacja Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Turniej rozpoczął się od meczu pomiędzy
dwoma głównymi faworytami zawodów –
AWF Kraków i Uniwersytetem Technicznym
z Rygi. Dostarczył on widzom niesamowitych
emocji, które można porównać do tych towarzyszących meczom polskiej reprezentacji narodowej. Drużyny prezentowały szybką grę
z wieloma pięknymi atakami. Znakomicie
jednak byli dysponowani obaj bramkarze,
którzy wielokrotnie dowiedli, że doskonale
znają swój fach. Z tego też powodu długo
utrzymywał się wynik bardziej przypomina-

jący wynik w meczu hokejowym. Ostatecznie
po 40 minutach emocji na tablicy widniał rezultat 19 : 18 dla AWF.
Najbardziej dramatyczną częścią meczu była
jego końcówka – zwycięska bramka padła na
około 30 sekund przed końcem, a w ostatniej
akcji fantastyczną interwencją popisał się
bramkarz krakowskiego zespołu. W kolejnych meczach AWF zgarnął komplet zwycięstw pokonując Reprezentację Uniwersytetów Brytyjskich (46:16), Uniwersytet Rolniczy (24:16), Państwową Wyższa Szkołę
Zawodowa z Tarnowa (24:14) oraz AGH
Kraków (19:16). Na podium turnieju znaleźli
się również zawodnicy z Rygi (II miejsce)
i Tarnowa (III miejsce). Turniej sędziowali :
Radosław Babij – sędzia główny
Wojciech Marcinek
Dawid Podsiadło.
Całościowy przebieg turnieju koordynował
Marek Wiłkowski.
Zakończenie imprezy zgromadziło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością ceremonie
uświetnili przedstawiciele władz rektorskich
JM Rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija,
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prodziekan
ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału
Inżynierii Produkcji i Energetyki – dr hab. inż.
Sylwester Tabor, prof. UR, kierownictwo i nauczyciele Studium Wychowania Fizycznego
oraz Haris Cebrikos Sekretarz Generalny Łotewskiego Związku Piłki Ręcznej. Drużyna

Reprezentacja drużyn międzynarodowych
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zwycięzców odebrała okazały puchar z rąk fundatora rektora UR prof. dr hab. Janusza
Żmiji. Przyznano szereg nagród indywidualnych ufundowanych przez władze Uczelni,
Studium WF i Klub Uczelniany AZS:
– dla najlepszego bramkarza Kaspara
Pisevs (TU Ryga);
– MVP turnieju Jeremy Hamelina z Wielkiej Brytanii. Zawodnik ten mimo kontuzji odniesionej podczas pierwszego
spotkania był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny w przekroju całego turnieju;
– dla 6 najlepszych zawodników każdego
zespołu.
Była to XV edycja turnieju zainicjowana
wiele lat temu przez mgr Andrzeja Wiśniewskiego. W swojej historii przyciągnął
do Krakowa drużyny uczelniane z wielu różnych krajów – Austrii, Bułgarii, Czech,
Egiptu, Niemiec, Holandii, Węgier, Włoch,
Litwy, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy. Wielką zaletą imprezy jest możliwość spotkania się i wspólnej
rywalizacji studentów z różnych krajów oraz
zawiązanie nowych znajomości. Opiekę nad
zagranicznymi drużynami sprawują członkowie Zarządu KU AZS UR, główny nadzór
pełnił Maciej Bojarski.
Nie opadły jeszcze emocje po tym turnieju,
a organizatorzy już zapowiedzieli, że następny będzie jeszcze lepszy. Pozostaje tylko
czekać do przyszłego roku, aby się o tym
przekonać. Trzymamy ich za słowo.
Klasyfikacja końcowa:
1. Akademia Wychowania Fizycznego Kraków – 10 pkt.
2. Ryski Uniwersytet Techniczny Ryga – 8 pkt.
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów – 6 pkt.
4. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków – 4 pkt.
5. Uniwersytet Rolniczy Kraków – 2 pkt.
6. Reprezentacja Uniwersytetów Brytyjskich
– 0 pkt.
Maciej Bojarski

III Ogólnouczelniany Turniej
w Tenisie Stołowym
Kraków, 14 maja 2011 r.

W ramach III Ogólnouczelnianego Turnieju
w Tenisie Stołowym o Przechodni Puchar
Jolanty Szatko – 33 krotnej Mistrzyni Polski
w tenisie stołowym, w kategorii pań wygrały:
I miejsce – Dorota Stopa I rok Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
II miejsce – Sylwia Grzywacz II rok Inżynieria Środowiska i Geodezja,

III miejsce – Katarzyna Strzelczyk I rok
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
W kategorii panów zwyciężyli:
I miejsce – Szymon Kierski II rok Inżynieria
Środowiska i Geodezja,
II miejsce – Michał Lenarczyk II rok Inżynieria Środowiska i Geodezja,
III miejsce – Marcin Stolarczyk Bioinżynieria.
Jak co roku Jolanta Szatko wręczała puchary,
mgr Barbara Socha medale i dyplomy, a Zarząd KU AZS drobne upominki. Zawody sędziował I ligowy sędzia PZTS – Andrzej
Wieczorek.
Zapraszamy za rok.
Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Barbara Korzeniowska-Socha
Zdjęcia: M. Radwan

Zacięta walka

Uczestnicy Turnieju
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Sportowy Festiwal
Kultury Studenckiej
Kraków, 17-19 maja 2011 r.
Festiwal pod kierownictwem KU AZS Uniwersytetu Rolniczego rozegrano na boisku
sportowym Kampusu UR.
Do sportowej rywalizacji zgłosiło się 16 drużyn. Uczestnicy nie zważając na temperaturę
panującą na boisku do wieczora walczyli
o wejście do dalszej rywalizacji i gry w Finale.
18 i 19 maja organizatorzy przygotowali pakiet gier i sportowych konkurencji dla żądnych wrażeń studentów, w których mogli się
wykazać różnymi zdolnościami sportowymi
a przy okazji gruntując swą kondycję fizyczną.
Niektórym z konkurencji nie brakowało kreatywności, znalazły się m.in. :
• zabawy sprawdzające celność:
– rzut piłką do kosza;
– trafienie przywiązanym długopisem do
butelki;
– strącenie przedmiotów z pewnej odległości;
• test na szybkość, w którym należało skakać przez 30 sekund na skakance.

Pamiątkowe zdjęcie

Postarano się również, by nie brakowało konkurencji dla studentów poszukujących mocnych wrażeń. Mogli sprawdzić się w rozgrywkach Strongman, Spacer farmera, gdzie panowie z hantlami o odpowiednim ciężarze mieli
przejść odcinek w jak najszybszym czasie.

„Siłowanie się na rękę” – uczestnicy konkurencji
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19 maja dzięki uprzejmości Dariusza Grocha
Mistrza Polski w siłowaniu na rękę brać studencka miała możliwość siłowania się na profesjonalnym stole do ARMWRESTLINGU gromadząc przy tej okazji ogromną publiczność.
Również panie nie odmówiły sobie okazji, by
sprawdzić swoje możliwości siłowe. Wartościowe nagrody dla uczestników wszelkich
sportowych konkurencji podczas Sportowego

studenci

II Turniej Leśników
Kraków, 19 maja 2011 r.

Już po raz drugi w sali sportowej SWF UR

Siłowanie się mężczyzn

odbył się Turniej Leśników o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego. W turnieju wzięły
udział reprezentacje :
1. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach;
2. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie;
3. AZS UR;
4. Wydziału Leśnego UR.
Sportowa rywalizacja i wielkie emocje towarzyszyły zarówno spotkaniom eliminacyjnym,
jak i finałowym. Kolejność końcowa turnieju:
I miejsce AZS UR
II miejsce Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
III miejsce Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych Kraków
IV miejsce Wydział Leśny

W trakcie gry

W drużynach z Katowic i Krakowa występowali absolwenci naszej Uczelni, którzy bardzo miło wspominali czasy studiów i wyrazili
chęć udziału w kolejnej edycji turnieju.

Konkurencja – rzut do celu
Festiwalu Kultury Studenckiej prowadzonego
przez KU AZS Uniwersytetu Rolniczego ufundował Prorektor do spraw Dydaktycznych
i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz
Sady, któremu bardzo serdecznie dziękujemy
za coroczną pomoc i zaangażowanie.
Tekst i zdjęcia: Mirella Radwan
Prezes KU AZS UR

Uczestnicy turnieju
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Tekst i zdjęcia: mgr Janusz Zachara

V Międzyuczelniany
Turniej Koszykówki Męskiej
im. Mariana Armatysa o Puchar
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 21 maja 2011 r.
Turniej zorganizowany został przez Studium

Turniej jest szczególnym rodzajem hołdu dla trenera Mariana Armatysa

Zawodnicy w grze
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WF i Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Rolniczego. Rozegrano go w sali gimnastycznej Studium WF. Uroczystą formułę
otwarcia turnieju w obecności wszystkich drużyn, licznie przybyłych nauczycieli i kibiców
wygłosił Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Włodzimierz Sady,
któremu jesteśmy wdzięczni za przybycie
i uświetnienie kolejnej naszej imprezy sportowej. Otwarciu Turnieju towarzyszył również
występ grupy „CHEERLEADERS”.
Już od pięciu lat aktywnie uczestniczą w turnieju zawodnicy mgr Mariana Armatysa, potwierdzając, że jego trenerski trud nie poszedł
na marne i koszykówka nadal jest im bliska.
W Turnieju wzięły udział zespoły Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego,
Politechniki Krakowskiej, Absolwentów UR
oraz drużyna gospodarza czyli Uniwersytetu
Rolniczego. Zwyciężyła już kolejny raz drużyna UJ , drugie miejsce wywalczyła drużyna
UP, trzecie miejsce zajęli Absolwenci UR.
Konkurs rzutów (po 10 rzutów oddaje zawodnik, zawodniczka i trener) wygrała drużyna naszej uczelni.
Wszystkie uczestniczące zespoły odchodziły
zadowolone licząc na ponowne zaproszenie
za rok.
Tekst: mgr Irena Pastuszak
Zdjęcia: Maciej Bojarski

studenci

II Międzyuczelniany
Wyścig Smoczych Łodzi
Kraków, 21-22 maja 2011 r.
Z inicjatywy Zrzeszenia Studentów Polskich, po raz kolejny pod Wawelem, zostały
zorganizowane Międzyuczelniane Wyścigi
Smoczych Łodzi. Do regat zgłosiło się 11 zespołów reprezentujących krakowskie uczelnie. 21 maja został przeprowadzony trening,
w którym załogi mogły zapoznać się ze sprzętem, opanować technikę wiosłowania pagajami oraz wypracować odpowiedni rytm
pracy zespołu. W niedzielę, po rozlosowaniu
kolejności startów, rozpoczęły się wyścigi eliminacyjne, w których nasza reprezentacja
uzyskała 4 miejsce i z doskonałym czasem
awansowała do półfinałów. Potworny upał
oraz konieczność rozgrywania dodatkowego
wyścigu eliminacyjnego osłabiły naszą osadę
i w efekcie po słabszym starcie w półfinałach
ostatecznie uplasowaliśmy się na 7 pozycji.
Pozostał pewien niedosyt i chęć rewanżu
w kolejnych zawodach.
Dziękujemy naszym studentom, którzy w Juwenaliowy weekend zechcieli w ten oryginalny sposób spędzić swój wolny czas.

Wyścig to wspaniała przygoda

Tekst i zdjęcia: mgr Janusz Zachara

Uczestnicy zawodów

Zmagania uczestników wyścigu
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Sportowcy Uniwersytetu Rolniczego
kończą sezon!
Kilka miesięcy temu rozpoczynaliśmy nowy
rok akademicki z nadziejami na spore emocje, piękną sportową walkę i odrobinę szczęścia, które tak bardzo jest potrzebne aby osiągnąć sukces. Mieliśmy również nadzieję, że
reprezentujący naszą Uczelnię sportowcy,
będą walczyć o wysokie miejsca na boiskach,
bieżniach, stokach, matach i pływalniach. Jak
zwykle przez ostatni rok, towarzyszyły nam
zarówno chwile wzruszenia, szczęścia i radości, ale również rozczarowanie i zwykła sportowa złość. Pojawiały się wielkie niespodzianki i nieoczekiwane sukcesy. Jednak
przeżywaliśmy także frustracje i niedosyt,
kiedy startując z pozycji faworyta, musieliśmy niejednokrotnie uznać wyższość innych
ekip, lecz właśnie to jest w sporcie najpiękniejsze: niepewność, stres i mobilizacja oraz
wychodzenie z największych sportowych
opresji. A także, a może przede wszystkim,
pokora i szacunek dla przeciwnika.
Najważniejszą sportową imprezą dla naszych
studentów były Akademickie Mistrzostwa
Polski. Chcąc zaistnieć w klasyfikacji końco-

wej i wywalczyć wysokie miejsca na podium ,
bardzo często trzeba się zmierzyć z zawodnikami ze ścisłej krajowej czołówki w danej
dyscyplinie sportu, z reprezentantami Polski
włącznie. I tym razem los, poparty ciężkim
treningiem, był dla naszych studentów łaskawy. Dwa srebrne krążki przywiózł z Poznania
student II roku Biotechnologii Piotr Berkowicz. Mimo kontuzji, potwierdził że jest jednym z najlepszych akademickich specjalistów
od skoku w dal i trójskoku. Wielki postęp
uczynił student III roku Inżynierii Produkcji
i Energetyki Radosław Jarzębak, który reprezentował UR w bardzo trudnych zawodach trójboju siłowego. W zeszłym roku na
Akademickich Mistrzostwach Polski zajął
V miejsce, w tym wdarł się na podium zajmując III miejsce w typach uczelni. Bardzo miłą
niespodziankę sprawiła nam snowboardzistka Angelika Żelasko z II r. Inżynierii
Produkcji i Energetyki. Jej II miejsce zaskoczyło obserwatorów, ponieważ konkurencja
na Narciarskich AMP w tym roku była bardzo wysoka.

Snowboardzistka Angelika Żelasko

Od pewnego czasu rośnie w siłę grupa judoków reprezentujących Uniwersytet Rolniczy.
W każdych zawodach Małopolskiej Ligi Akademickiej nasi zawodnicy plasują się w ścisłej
medalowej czołówce. Szkoda ze w tej chwili
grupa ta składa się z czterech walczących na
tatami zawodników, ale być może w tej konkurencji kładziemy nacisk na jakość, a nie na
ilość. Znani są już na akademickiej macie
Grzegorz Motowidło III r. Inżynierii Środowiska (w tym roku III i II miejsce w kat. wagowej 100 kg w MLA), Maciej Gajewski II r.
Geodezji (III miejsce w kat. wagowej 66 kg
i III miejsce w kat. wagowej 73 kg) i Dawid
Tondera II rok Inżynierii Środowiska (dwukrotnie I miejsce w kat. wagowej 81 kg). Ten
ostatni z powodzeniem reprezentuje barwy
sekcji judo TS WISŁA.
Kolejny świetny sezon zanotowały pływaczki:
Manuela Nawrocka (II r. Hodowli) i Michalina Bąk (II r. Hodowli). Tak jak w zeszłym
roku, plasowały się w ścisłej czołówce pływaków, mimo konkurencji ze strony bardzo silnej sekcji środowiskowej AZS AGH Kraków.

Judoka Grzegorz Motowidło
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Manuela Nawrocka zajęła IV miejsce na
50 m klasykiem i V miejsce na 100 m stylem
zmiennym, Michalina Bąk była I i dwukrotnie II na dystansie 50 m stylem dowolnym,
dwukrotnie III na 100 m stylem dowolnym.
Kroku pływaczkom i judokom dotrzymywali
zawodnicy dwuboju siłowego. Radosław Jarzębak i Dawid Żak (II r. Ogrodnictwa) zdominowali kategorię wagową 75 kg w MLA
i zajęli odpowiednio I i II miejsce.
Podsumowując sportowy rok, nie możemy
zapomnieć o tych wszystkich pasjonatach ruchu i aktywnej rekreacji, którzy sprawdzali
swe możliwości w zawodach i turniejach organizowanych przez Studium Wychowania
Fizycznego, KU AZS UR oraz inne organizacje propagujące zdrowy tryb życia. Dlatego
bardzo dziękujemy i gratulujemy studentom
i pracownikom UR, którzy rywalizowali
w takich imprezach sportowych jak:
– Siatkarski Turniej Pokoleń
– Mistrzostwa Uniwersytetu Rolniczego
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
– zawodach pływackich „O Puchar Miłośników Doznań Wiosennych” i „Zawodach o Puchar Leszcza”
– Międzyuczelniany Turniej Koszykówki
o Puchar JM Rektora UR
– Juwenaliowy turniej piłki nożnej
– Zawody w dwuboju siłowym
– Turniej siatkówki kobiet lat I-szych
– Międzywydziałowy Turniej Tenisa Stołowego
– Bieg Kościuszkowski
Kończąc ten sezon pragniemy podziękować
wszystkim zawodnikom za wytrwałość, zaangażowanie i poświęcenie. Nie można zapomnieć o trenerach i działaczach którzy poświęcili wiele czasu i pracy bez których prawdopodobnie tych wyników by nie było. Bez
nich nie udałoby się zorganizować kilku ważnych zawodów. Życzymy wszystkim udanego
wypoczynku, regeneracji sił oraz powrotu do
sportu akademickiego w nowym sezonie
z mistrzowską formą i głodem zwycięstwa.
mgr Paweł Lisek

XXXVII Sesja
Koła Naukowego
Zootechników
i Koła Naukowego
Rybaków
Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt
Kraków, 14 kwietnia 2011 r.
Z Koła Naukowego Zootechników Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt przyznano pierwsze i drugie miejsce oraz dwa wyróżnienia.
I miejsce zajęła inż. Weronika Kanik za wygłoszenie referatu Dotyk dla zdrowia i terapia
krzyżowo-czaszkowa w rehabilitacji koni –
studium przypadków.
II miejsce zajęły wspólnie inż. Anna Nowak
i inż. Paulina Strejczek za referat Wstępne
wyniki badań nad ptakami z rodziny krukowatych (Corvidae) występującymi na terenie
Krakowa.
III miejsce zajęli Mateusz Rawski, Bartosz
Skalski, Aneta Węgierska, Tomasz Wróbel
i Mateusz Kosior z UP w Poznaniu za referat
Wpływ nizyny na wybrane populacje mikroflory żółwi wonnych (Sternotherus odoratus)
utrzymywanych w akwaterrariach.

zarodków kurzych podczas klucia i inż. Andrzejowi Ochremowi za referat Wstępne badania nad jakością nasienia kogutów krajowych kur czubatych.
Z Koła Naukowego Rybaków I miejsce zajął
inż. Jakub Popek za przedstawienie referatu
Stężenie metali ciężkich w mięśniach ryb bytujących w rzece Silnica (miasto Kielce). Dwa
wyróżnienia otrzymali inż. Jacek Jaźwiec za
referat Rzadkie i zagrożone gatunki ryb w ichtiofaunie dorzecza Nidzicy i inż. Wojciech
Sobierajski za referat Ichtiofauna rzeki
Nidzica.
dr hab. Piotr Zapletal, prof. UR

Przyznano dwa wyróżnienia inż. Beacie Czapiga za referat Wpływ podawania tauryny in
ovo na niektóre parametry biochemiczne krwi
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Podyplomowe Studium Ochrony
Przyrody – Kolejna Edycja
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Leśnego
z dnia 23 kwietnia 2008 r. na stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Ochrony
Przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego został powołany dr hab. inż. Jerzy
Lesinski, prof. UR. W marcu 2010 r. została
uruchomiona pierwsza edycja studium.
W oparciu o regulamin została powołana
Rada Naukowa Studium licząca trzech nauczycieli akademickich Wydziału Leśnego
UR w Krakowie.
Informacje o uruchomieniu Studium zostały
zamieszczone na stronach internetowych
Uczelni oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a ponadto przesłane do wszystkich
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział dziewięciu słuchaczy i cztery słuchaczki. Wśród
uczestników Studium dziesięć osób było pracownikami Lasów Państwowych, dwoje –
BULiGL oraz jeden słuchacz – ARiMR. Odbyły się cztery zjazdy, w tym dwa w Krakowie
(marzec i listopad 2010) i dwa w terenie
(czerwiec 2010 – Babia Góra, Beskid Śląski
i Beskid Żywiecki oraz wrzesień 2010 – Beskid Sądecki i Pieniny). Ogółem, podczas
wszystkich zjazdów było 160 godzin zajęć,
w tym 88 godzin zajęć teoretycznych (wykłady) i 72 godziny zajęć praktycznych
(warsztaty). Tematyka zajęć i ilość godzin
poświęconych poszczególnym grupom tematycznym została zestawiona w tabeli poniżej:

TEMATYKA ZAJĘĆ W ROKU 2010
Ilość godzin Ilość godzin
zajęć
zajęć
teoretycznych praktycznych

Lp. Nazwa przedmiotu

1

Międzynarodowe akty prawne dotyczące ochrony przyrody
i ich realizacja w Polsce

3

0

2

Ochrona przyrody wobec procesów o zasięgu globalnym,
różnorodność biotyczna i jej ochrona

7

0

3

Ochrona konserwatorska, jej dokonania i porażki

26

12

4

Gospodarka leśna w aspekcie ochrony zasobów wód i gleb

13

0

5

Zasady i formy wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

4

12

6

Nowe wyzwanie – sieć obszarów „Natura 2000” w lasach

8

40

7

Organizacje pozarządowe - sprzymierzeńcy czy przeciwnicy?

0

8

8

Wielkopowierzchniowa ochrona przyrody w lasach gospodarczych

17

0

9

Zintegrowana ochrona przyrody, dziedzictwa kulturowego
i krajobrazu oraz aspekty ochrony przyrody na terenach porolnych
i poprzemysłowych

4

0

Ochrona przyrody w polityce leśnej i w praktycznym stosowaniu

6

0

Razem: 160 godzin, w tym:

88

72

10
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Na podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie pracowników nauki – profesorów tytularnych, profesorów UR oraz doktorów
Wydziału Leśnego w realizację programu
Studium w roku 2010. Wśród prowadzących
zajęcia stanowili oni zdecydowaną większość
(17 pracowników nauki z siedmiu Katedr),
którzy przeprowadzili ogółem 106 godzin
zajęć i poświęcili 33 godziny na promotorstwo prac dyplomowych. Drugą grupę stanowili profesorowie instytutów PAN (Instytut
Botaniki – Zbigniew Mirek i Jan Holeksa;
Instytut Ochrony Przyrody – Bartłomiej
Wyżga i Włodzimierz Margielewski) oraz
wyższych uczelni Krakowa (Uniwersytet Jagielloński – January Weiner; Politechnika
Krakowska – Zbigniew Myczkowski). Pozostałymi wykładowcami byli doświadczeni
i zajmujący wysokie stanowiska praktycy,
tacy jak Główny Konserwator Przyrody Podsekretarz Stanu mgr inż. Janusz Zaleski, czy
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie mgr inż. Jerzy
Wertz oraz działacze organizacji pozarządowych – dr inż. Jerzy Parusel i dr inż. Robert
Mysłajek.
Prace dyplomowe słuchaczy Studium reprezentowały bardzo wysoki poziom i odnosiły
się do aktualnej problematyki z zakresu
ochrony przyrody. Ich niewątpliwym walorem był bliski związek z miejscem i charakterem pracy autorów. Tematykę prac dyplomowych przedstawiamy poniżej:
•
•

Projekt planu ochrony rezerwatu „Modrzewie” w Kluszkowcach;
Regionalny program ochrony i restytucji
jarzębu brekinii (Sorbus torminalis L.) na

studenci

•

•

•

•

obszarze działania RDLP w Pile w latach
2010-2013;
Strefy ochrony ptaków – powierzchnie
wyłączone z gospodarki leśnej w lasach
państwowych;
Bóbr europejski jako czynnik wspomagający renaturyzację siedlisk wilgotnych na
terenie obszaru Natura 2000 PLH
180054 „Lasy Sieniawskie”;
Założenia programu Natura 2000 i ich
realizacja w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym „Lasy Państwowe” na przykładzie
Nadleśnictwa Chojna;
Prowadzenie gospodarki leśnej w obszarach
objętych różnymi formami ochrony przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Jeleśnia;

•

•
•

•

•

Diagnoza stanu zachowania oraz przyczyn zagrożeń dla siedliska podmokłej
świerczyny górskiej (Bazzanio-Piceetum)
w Beskidzie Śląskim;
Rośliny inwazyjne występujące na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego;
Wpływ obcych gatunków roślin na różnorodność biologiczną rezerwatów „Las
Murckowski” i „Ochojec”;
Zwiększanie lesistości kraju poprzez zalesianie gruntów prywatnych w latach
2000-2010 na obszarze Nadleśnictw
Biała Podlaska i Chotyłów;
Założenia ochrony gleb – wpływ przygotowania gleby na jej stan w Leśnictwie
Bratucice;

•

Las modelowy na terenie „Lasów Oliwskich” – Obszar nadzorowany przez Nadleśnictwo Gdańsk (Studium wykonalności).

W bieżącej edycji bierze udział sześciu słuchaczy i pięć słuchaczek. Uczestnicy tegorocznej edycji pochodzą z różnych stron
kraju, przy czym, zgodnie z intencjami Rady
Naukowej, dominują leśnicy – dziesięć osób
jest pracownikami Lasów Państwowych,
a jedna – Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Podobnie jak w roku ubiegłym,
tak i teraz tematyka i układ czasowy poszczególnych zjazdów zostały szczegółowo skonsultowane ze słuchaczami. Zmiany w porównaniu do ubiegłego roku są niewielkie.

Pasmo Rysianki w Beskidzie Żywieckim, fot. Michał Grabowski
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Przyjęta strategia rozwoju gospodarki

Babiogórski Park Narodowy, fot. Michał Grabowski

Barania Góra w Beskidzie Śląskim, fot. Jerzy Lesiński
Dwa z czterech zaplanowanych zjazdów już
się odbyły, przy czym program zjazdu czerwcowego miał charakter jeszcze bardziej objazdowy, bowiem oprócz lasów Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz Babiej Góry dodatkowo zostały włączone lasy Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Formuła Studium polegająca na równym podziale czasu

na zajęcia stacjonarne i terenowe znalazła wysokie uznanie u słuchaczy obydwu edycji.
Obecnie słuchacze drugiej edycji ustalają
z wybranymi przez siebie promotorami tematy swoich prac dyplomowych. Do zakończenia programy pozostały jeszcze dwa zjazdy
– we wrześniu i w listopadzie br.
dr hab. Jerzy Lesiński, prof. UR
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w istotny sposób uwzględnia potrzeby transferu badań naukowych z poziomu uczelni
wyższych oraz innych jednostek naukowych
do poszczególnych sektorów gospodarki.
Istotną rolę w procesie tworzenia i przekazywania wiedzy odgrywają uczelnie wyższe
i ośrodki naukowe. Powyższe rozważania
były myślą przewodnią na etapie tworzenia
projektu Wiedza i doświadczenie – podstawa
komercjalizacji badań. Poniżej pragniemy zaprezentować wspomniany projekt, którego
pierwsza edycja z sukcesem dobiegła końca.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości nauki
w rozwoju gospodarczym. Dzięki uzyskaniu
pełnego finansowania projektu słuchacze
mogą bezpłatnie uczestniczyć w studiach podyplomowych oraz szkoleniach.
Projekt realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Biuro projektu znajduje się na Wydziale
Inżynierii Produkcji i Energetyki przy ul. Balickiej 116 B. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w salach Wydziału.
Studia podyplomowe oraz szkolenia specjalistyczne są skierowane do kobiet i mężczyzn –
pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki (z wyłączeniem przedsiębiorców) mających swoją
siedzibę na terenie RP. Studia podyplomowe
oraz szkolenia skierowane są do absolwentów

studenci

II edycja projektu
„Wiedza i doświadczenie –
podstawa komercjalizacji badań”
szkół wyższych, którzy chcą podnieść, uzupełnić lub dostosować swoje kwalifikacje zawodowe. Słuchaczem studiów podyplomowych oraz szkoleń może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy magistra.
W celu zachęcenia pracowników naukowych
do uczestnictwa w studiach i szkoleniach prowadzona jest akcja informacyjno-promocyjna.
Pełna informacja o projekcie zamieszona jest na
stronie projektu pod adresem wid.wipie.ur.
krakow.pl. Informacje bieżące oraz materiały
dydaktyczne dostępne są dla uczestników projektu na platformie e-learningowej.
Przedmioty realizowane w trakcie studiów
podyplomowych:
Zarządzanie badaniami naukowymi

•
•
•
•
•
•
•

W trakcie zajęć

Wprowadzenie do zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi
Źródła i zasady finansowania projektów
B+R
Aspekty prawne projektów B+R
Budowa projektu – zarządzanie badaniami
Komercjalizacja badań – od pomysłu do
realizacji
Ewaluacja projektów B+R
Seminarium dyplomowe.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów
podyplomowych:
Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii

•
•
•

Pojęcia, modele i formy transferu technologii
Aspekty prawne towarzyszące transferowi technologii
Struktura JTT oraz jej umiejscowienie
w strukturze organizacji macierzystej

Wręczenie indeksów słuchaczom I edycji studiów podyplomowych
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•
•
•

•
•
•

Zarządzanie wiedzą – budowa systemu
świadczenia usług
Planowanie strategiczne
Zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa oraz badanie przydatności ekonomicznej projektów
Finansowanie transferu technologii
Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu JTT
Seminarium dyplomowe.

Przedmioty realizowane w trakcie szkoleń
specjalistycznych:
Zarządzanie transferem technologii

•
•

Umowy przy transferze technologii
Zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym
• Budowa projektu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na wdrożenie
• Ochrona własności intelektualnej
• Public-relations w projektach badawczorozwojowych
• Zarządzanie własnością intelektualną
oraz formalno-prawne aspekty współpracy nauka-biznes.
Studia prowadzone są w systemie zaocznym
trwającym dwa semestry w formie dwudniowych zjazdów. Szkolenia prowadzone są
w formie dwudniowych zjazdów weekendowych. W zajęciach dydaktycznych wykorzystywana jest platforma e-learningowa. Rekrutacja na I edycję rozpoczęła się w lipcu 2010,
a rekrutacja na II edycję rozpoczęła się
w czerwcu 2011 r.
W pierwszym etapie szkoleń specjalistycznych
udział wzięło 20 osób, a w pierwszym etapie
studiów 45 osób (łącznie na obu kierunkach).
Wyniki ankiet ewaluacyjnych wykazały dużą
przydatność przekazywanej wiedzy, którą
uczestnicy zajęć już wykorzystują praktycznie.
Istotne znaczenie w tej ocenie ma aktualność
poruszanych tematów oraz ukierunkowanie
na praktyczne rozwiązywanie problemów.
Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału
w projekcie.
Kierownik Projektu
dr hab. Michał Cupiał, prof. UR
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Wiedza i Doświadczenie
– podstawa komercjalizacji badań

Bezpłatne studia podyplomowe
Zarządzanie badaniami
naukowymi

Zarządzanie jednostką
transferu technologii

Bezpłatne szkolenia specjalistyczne
Zarządzanie transferem technologii
Projekt realizowany przez

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Rekrutacja – od czerwca 2011 roku
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Projektu
wid.wipie.ur.krakow.pl

Biuro Projektu
ul. Balicka 116 B , 30-149 Kraków, pokój 115, Tel. 12 662 46 18
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

studenci

Konkurs na projekt logotypów
kierunku „Architektura Krajobrazu –
Studia Międzywydziałowe”
i „Koła Naukowego Architektów
Krajobrazu” rozstrzygnięty!
Kraków, 6 maja 2011 r.

Konkursy na zaprojektowanie logotypów dla
kierunku studiów „Architektura Krajobrazu
– Studia Międzywydziałowe” i dla „Koła Naukowego Architektów Krajobrazu” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zostały
ogłoszone na początku marca tego roku
przez Kierownika kierunku Architektura
Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe,
dr hab. inż. Piotra Murasa, prof. UR.
Do konkursu na najlepszy logotyp kierunku
AK-SM zgłoszonych zostało 19 prac, natomiast do konkursu na najlepsze logo Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 10 prac.
Jury Konkursowe w składzie dr hab. inż. Piotr
Muras, prof. UR; dr inż. Jolanta Natkaniec;
dr inż. arch. Leszek Bylina; dr inż. arch.
Tatiana Tokarczuk; dr inż. arch. Michał
Uruszczak; dr hab. inż. Wojciech Przegon,
prof. UR; ogłosiło zwycięzców konkursu.
Laureatką konkursu na projekt logotypu kierunku Architektura Krajobrazu – Studia
Międzywydziałowe została Maria Pierwoła,
studentka II roku Architektury Krajobrazu.

W konkursie na projekt logotypu Koła Naukowego Architektów Krajobrazu zwyciężyła praca Piotra Malec-Lewandowskiego,
studenta II roku Architektury Krajobrazu.
Wysokość nagrody dla zwycięzców konkursu
wynosiła 300 zł.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!
mgr Dominika Sekuła

Zwycięskie projekty
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Studenci WIŚiG zaproponowali
projekty rewitalizacji w gminie
Jodłownik i w Horyńcu-Zdroju
Kraków, 6 czerwca 2011 r.

Prof. Urszula Litwin

Zaliczenie projektów wykonanych w ramach
przedmiotu „Projektowanie terenów zurbanizowanych” prowadzonego przez prof. dr hab.
inż. Urszulę Litwin miało miejsce w auli nowego budynku Geodezji przy ul. Balickiej
253A. Nie byłoby nic dziwnego w tym zdarzeniu, bowiem kończy się rok akademicki i każdy
przedmiot musi mieć swoje zakończenie, ale to
niekonwencjonalne zaliczenie odbyło się
z udziałem władz Wydziału, przedstawicieli
gminy Horyniec-Zdrój i gminy Jodłownik.
Prof. Urszula Litwin witając zaproszonych
gości, pracowników i studentów powiedziała,
że na tej sali spotkali się inicjatorzy, inwestorzy i projektanci, którzy zawsze powinni ze
sobą ściśle współpracować, żeby osiągnąć zadowalające rezultaty.
Następnie prof. Urszula Litwin przedstawiła
przybyłych gości:
– prof. dr hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego – prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,

– prof. dr hab. inż. Kazimierza KosiniakaKamysza – przedstawiciela Senatu UR,
– Różę Karłowską – Przedstawicielkę
Fundacji ZiJ Karłowskich i inicjatorkę
zagospodarowania Parku Zdrojowego,
– Pawła Bietkowskiego – dyrektora Fundacji im. ZiJ Karłowskich,
– Ryszarda Urbana – wójta gminy Horyniec-Zdrój,
– Piotra Wojtyszyna – zastępcę wójta
gminy Horyniec-Zdrój,
– Grzegorza Woźny – przewodniczącego
gminy Horyniec-Zdrój,
– Krzysztofa Woźny – przedstawiciela
Centrum Rehabilitacji Rolników,
– Zdzisława Urbana – Inspektora gminy
Horyniec Zdrój,
– Pawła Stawarza – wójta gminy Jodłownik,
– księdza Grzegorza Ochała – proboszcza
i inwestora z gminy Jodłownik i inwestora,
– Jana Śliwę – sekretarza gminy Jodłownik,
– Franciszka Świątko – przewodniczącego
Rady Parafialnej w gminie Jodłownik,
– Leszka Lizaka – radnego z gminy Jodłownik.
Po prezentacji gości głos zabrał prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof.
Krzysztof Gawroński, który dokonał prezentacji Wydziału zwracając szczególną uwagę na
transformację, jaka dokonała się w czasie 50 lat
działalności Wydziału pod względem ilości
prowadzonych kierunków, liczby studentów,
sposobów i technik kształcenia.
Bardzo istotnym osiągnięciem Wydziału jest
nowy budynek dla kierunku Geodezja i Kar-
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tografia, który oddano do użytku w 2009
roku – podkreślił prodziekan.
Kończąc prezentację prof. Gawroński powiedział, że kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia ma wielkie znaczenie dla
kształtowania i harmonizacji ładu przestrzennego, który obecnie jest zakłócony. Na
poparcie swoich słów pokazał kilka przykładów złego projektowania przestrzennego
i uporządkowanego ładu w przestrzeni.
Zanim studenci przedstawili swoje koncepcje
prof. Urszula Litwin powiedziała, że studenci opracowując koncepcje zagospodarowania terenu udowodnili, iż potrafią zrobić
mapę sytuacyjno-wysokościową do celów
projektowych, potrafią dobrze „czytać”
mapę, co jest również zasługą prowadzących,
którzy mają odpowiednie uprawnienia zawodowe (geodezyjne).
Po tym wystąpieniu, studenci z 6 grup przedstawili swoje projekty. Cztery koncepcje dotyczyły zagospodarowania przestrzennego
Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdrój, a dwie
były propozycją zagospodarowania terenu
wokół planowanej budowy kościoła i plebanii we wsi Szyk, w Gminie Jodłownik.
W czasie przerwy kawowej w holu nowego
budynku Geodezji trwały bardzo ożywione
rozmowy gości i studentów. Po prezentacjach, oglądanych z dużym zainteresowaniem, o głos poprosili goście.
Ryszard Urban wójt gminy HoryniecZdrój: 2 lata temu przyszedł do Urzędu
dyrektor Fundacji ZiJ Karłowskich z prośbą

o odnowienie parku zdrojowego. Z uwagi na
jego ogromne zniszczenie, zdjęliśmy napis
„Park Zdrojowy”. Władza lokalna i mieszkańcy oczekują na rewitalizację Parku, bowiem będzie on wizytówką miasta, będzie
przyciągać gości i kuracjuszy. Oglądając zaprezentowane prace musze powiedzieć, ze wiele
pomysłów pokrywa się z naszymi, lokalnymi
planami. Serdecznie dziękuje za wykonana
pracę studentom i Pani profesor.
Paweł Bietkowski dyrektor Fundacji ZiJ
Karłowskich: Fundacja ZiJ Karłowskich powstała, żeby odnowić właśnie ten park, a prof.
Kosiniak pomógł nam nawiązać kontakt z panią profesor. Ponieważ był inspiracją, która się
spełnia w postaci przekazanych projektów, to
teraz prosimy profesora o szukanie funduszy na
realizację tego zamierzenia.

Certyfikaty wręczali: od lewej Paweł Pietkowski – dyrektor Fundacji ZiJ Karłowskich
i Ryszard Urban – wójt gminy Horyniec-Zdrój

Paweł Stawarz wójt gminy Jodłownik: Biblia mówi: na początku był chaos. Naszym zadaniem jest zatem porządkowanie tego chaosu.
Gmina Jodłownik jest gminą rolnicza, zajmujemy się głównie hodowlą jabłek, a od jabłka
i grzech się zaczął.
Studenci wykonali ogrom pracy, w postaci zagospodarowania terenu wokół planowanej budowy kościoła i plebanii, a efekty ich pracy będą
widoczne w terenie. Była to trudna praca, bowiem teren jest o dużych deniwelacjach. Wieś
Szyk będzie starać się o pozyskanie funduszy na
realizację tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję Pani profesor i studentom za wykonaną
prace i życzę wszystkiego najlepszego.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosiniak-Kamysz: Szanowna Pani Profesor, Szanowni Goście, szczególnie z Horyńca-Zdrój, miasta bliskiego mojemu sercu. To spotkanie przekonało
mnie i potwierdziło, że Wydział jest mocny nie
tylko mocą uzyskanych praw doktoryzowania,
ale także dobrze prowadzonej praktycznej edukacji, gdzie 6 grup przedstawiło projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdrój
i zagospodarowania terenu wokół kościoła i plebanii we wsi Szyk w Gminie Jodłownik.

Od lewej: Jan Śliwa sekretarz gminy Jodłownik i Paweł Stawarz wójt gminy Jodłownik
w trakcie wręczania dyplomów

Chcę podziękować i pogratulować Panu Dziekanowi, Pani Profesor za przedstawienie w sposób
zmaterializowany swojego dzieła. Pozostaje sobie życzyć takich przedsięwzięć praktycznie realizowanych na innych Wydziałach naszej
Uczelni. Studentom dziękuję za ogrom wykonanej pracy i gratuluję wykładowców, którzy są

praktykami i profesjonalistami w swojej dziedzinie. Gratuluję wykonawcom projektów, opiekunom i władzom Wydziału.
Na zakończenie wszystkim studentom rozdano certyfikaty.
prof. dr hab. Urszula Litwin
inż. Halina Stachura
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UCZELNIA W MEDIACH
Od 14 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

28.04.2011 r.

COGITO

14.04.2011 r.
V Targi Pracy w godz. 10 -16, Budynek Jubileuszowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. Mickiewicza 24/28). Wstęp
wolny.

Studia skrojone na miarę

Politechniki przegoniły uniwersytety

Kraków jest drugim po Warszawie ośrodkiem akademickim w Polsce. Uniwersytet
Jagielloński kształci na 58 kierunkach, 129
specjalnościach ok. 50 tyś studentów. Wysoko plasuje się również Akademia Górniczo-Hutnicza (36 tys. studentów, 33 kierunki, 170 specjalności) Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Rolniczy.

W przeciągu kilku ostatnich lat młodzi ludzie coraz chętniej wybierają kierunki techniczne, spada zainteresowanie kierunkami
humanistycznymi. Uniwersytet Rolniczy
miał 5 kandydatów na miejsce.

DZIENNIK POLSKI KRONIKA KRAKOWSKA

15.04.2011 r.
W budynku Uniwersytetu Rolniczego przy
al. Mickiewicza odbyły się wczoraj V Targi
Pracy. Dla studentów i innych odwiedzających swe oferty przygotowały m.in. firmy
związane z branżą rolniczą, ogrodniczą czy
geodezyjną.
DZIENNIK POLSKI
GAZETA KRAKOWSKA

15.04.2011 r.
Indeksy dla malucha i seniora

W Krakowie istnieje nowa moda na Uniwersytety i Akademie, tak powstał Uniwersytet
Dzieci, który jest pierwszą tego typu jednostką w kraju, indeksy otrzymało 1,5 tys.
Dzieci. Na zajęciach dzieci mają możliwość
oglądania ciekawych filmików i brania
udziału w prostych eksperymentach.
19.04.2011 r.
Niemiecka czekolada zawiera więcej kakao
niż polska i nie ma dodatków olejów roślinnych. A nimi zastępuje się tłuszcz mleczny,
który powinien być w prawdziwej czekoladzie. Zdaniem naukowca Na pewno lepsza
i bardziej wskazana ze względu na zawartość
magnezu jest ta czekolada, która zawiera w sobie więcej ziarna kakaowca i orzechów – potwierdza dr inż. Mirosław Pysz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
FAKT

DZIENNIK POLSKI

28.04.2011 r.

Od Buddologii po Chemię budowlaną

Wraz z nadchodzącym rokiem akademickim
Uczelnie wyższe szykują wiele nowości. Na
Uniwersytecie Rolniczym kandydaci dostaną
do wyboru będą cztery nowe specjalności.
Na kierunku zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, na studiach
II stopnia, zostaną utworzone: hodowla
i użytkowanie zwierząt, żywienie i dietetyka
zwierząt, bioinżynieria rozrodu zwierząt.
W ramach stacjonarnego kierunku studiów
II stopnia technologia żywności i żywienie
człowieka, na Wydziale Technologii Żywności, zostanie uruchomiona specjalność żywienie człowieka z dietetyką.
ECHO MIASTA

28.04.2011 r.

Najpopularniejsze w 2010/2011

Uczelnie publiczne najczęściej wybierane według ogólnej liczby kandydatów na studia
stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite
studia magisterskie.:
Spośród uczelni rolniczych: Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 13.787;
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
w Krakowie -12.465.
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DZIENNIK POLSKI

28.04.2011 r.

DZIENNIK POLSKI KRONIKA KRAKOWSKA

DZIENNIK POLSKI

28.04.2011 r.

Zarejestruj się na studia

Na Uniwersytecie Rolniczym rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 1 czerwca. W ofercie uczelnia ma 56 specjalności i 18 kierunków. Opłata rekrutacyjna wyniesie prawdopodobnie 80 zł, niezależnie od liczby
kierunków, na jakie kandydat złoży dokumenty.
GAZETA WYBORCZA

30.04.2011 r.

UJ wysyła indeksy do lamusa

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął
decyzję o zamianie tradycyjnych papierowych indeksów na te działające w systemie
elektronicznym. Politechnika Krakowska
i Uniwersytet Ekonomiczny używają Wirtualnego Dziekanatu. Studentom Uniwersytetu Rolniczego służy, serwis USOSweb.
Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowuje
się do wprowadzenia Uczelni XP w przyszłym roku akademickim, a Uniwersytet Pedagogiczny na utworzenie systemu szuka pieniędzy.
FARMER

30.04.2011 r.

Nauka praktyce

W Zakopanem odbyła się XIX Szkoła Zimowa pod tytułem „Praktyka nauce – nauka
praktyce” która, toczyła się w piętnastu sesjach tematycznych, poświęconych między

innymi zagadnieniom selekcji genomowej
bydła, dobrostanu, GMO, polityki rolnej, żywienia i rozrodu. Organizatorami XIX
Szkoły Zimowej są Katedra Hodowli Bydia
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie pod patronatem
Klubu Profesorów Hodowli Bydła. Szkole
przewodniczył jak co roku prof. dr hab. Jan
Szarek.
AGRO SERWIS

01.05.2011 r.

Gigantyczne owady opanują Polskę

W miejscowości Ujazd w województwie łódzkim powstaje pierwszy na świecie Park Edukacyjno – Rozrywkowy Mikro – Kosmos, z replikami owadów wykonanych techniką 3D,
wielokrotnie powiększonych. Jestem przekonany, że projekt zyska uznanie nie tylko wśród
fachowców – entomologów, ale też wśród rzeszy
ludzi, pozytywnie reagujących na pomysły służące poznawaniu świata i zdobywania wiedzy
przez dzieci i młodzież – tłumaczy prof. dr
hab. Kazimierz Wiech entomolog, Kierownik
Katedry Ochrony Roślin na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie.
AGROSERWIS

01.05.2011 r.

Jak żywić krowy wysoko wydajne?

Przy właściwym żywieniu krów i dbałości
o stado można bezpiecznie i bez problemów
uzyskiwać 10 000 mleka od krowy, co na
pewno korzystnie wpłynie na opłacalność i efektywność produkcji – przekonywał prof.
Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w wykładzie wygłoszonym
w ramach Forum Hodowli Bydła towarzyszącego tegorocznym targom „Ferma Bydła”
w Poznaniu.
PRZEGLĄD PIEKARSKI I CUKIERNICZY

01.05.2011 r.
SweetTarg po raz drugi

W dniach 9-11 marca na terenach targowych
w Katowicach odbyły się Śląskie Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie SweetTarg
2011. W pierwszym dniu targów odbył się cykl

wykładów tematycznych, prowadzonych przez
pracowników Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
TOP AGRAR

01.05.2011 r.

Zbieraj dane o swoich mlecznicach

Bystre oko hodowcy i notatki są podstawą
dobrego zarządzania stadem i poprawnego
żywienia. Nie można dobrze zarządzać stadem, niewiele wiedząc o pojedynczych krowach. Mało tego, precyzyjne informacje
o mlecznicach są niezbędne do prawidłowego żywienia, bo ułatwiają wykrycie błędów i korygowanie dawek pokarmowych.
Artykuł prof. Zygmunta M. Kowalskiego
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
COACHING

01.05.2011 r.

Amatorka

Kariera JANE GOODALL jest jedną z najbardziej nieprawdopodobnych w historii nauki. Dowodzi, że brak profesjonalizmu może
być wielkim atutem. Prowadzone przez nią badania budziły wiele kontrowersji szczególnie
wśród naukowców, którzy zazdrościli wspaniałych wyników osobie bez wyższego wykształcenia. Bywają studenci, a więc jeszcze amatorzy
w nauce, przed którymi profesorowie uciekają,
ponieważ zadają pytania, na które trudno odpowiedzieć; a przecież nauka głównie polega na
stawianiu właściwych pytań. Zresztą wystarczy
śledzić różne konkursy dla amatorów, aby zobaczyć, jak blado wypadają w nich profesorowieeksperci w zestawieniu z amatorami mówi Jan
Koteja z Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
TYGODNIK CIECHANOWSKI

03.05.2011 r.

Za ozdobne krzewy – szkolenie

Producenci drzewek i krzewów ozdobnych Joanna i Bronisław Szmit udowadniają że biznes
nie musi być nastawiony tylko na zysk. Przedsiębiorcy bez wahania zdecydowali się podarować rośliny warte tysiąc złotych Dyrekcji
Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Ciechanowie. Rośliny sprzedawane są nie
tylko na rynku krajowym również na terenie

kilkunastu innych krajów (m.in. Litwy. Łotwy,
Ukrainy. Białorusi. Szwecji, Węgier. Kazachstanu i Rosji). Właściciele szkółki współpracują z ogrodami botanicznymi w Warszawie.
Wrocławiu i Wilnie, wydziałami ogrodniczymi UR w Krakowie i SGGW w Warszawie
oraz Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach.
SUPER NOWOŚCI

05.05.2011 r.

Czy ta skórka warta jest wyprawki?

Czy należy wydawać pieniądze podatników
na składki w ZPP? Starosta Andrzej Chrabąszcz został delegatem powiatu mieleckiego
w Związku Powiatów Polskich. Taką decyzję
na ostatniej sesji jednogłośnie podjęła Rada
Powiatu. Chrabąszcz (481.), jest żonaty, ma
córkę. Mieszka w Czajkowej. Jest absolwentem Wydziału Leśnictwa UR w Krakowie.
Był radnym gminy Tuszów Narodowy, wicestarostą, a od pięciu lat jest szefem samorządu powiatu.
WIEDZA I ŻYCIE

01.05.2011 r.

Wiosenne spotkania z nauką
Gazeta Krakowska

02.05.2011 r.

Kraków zaprasza na huczny Festiwal Nauki
GAZETA WYBORCZA

05.05.2011 r.

Rynek głównie do nauki
DZIENNIK POLSKI

06.05.2011 r.

Kraków to miasto nauki
DZIENNIK POLSKI

05.05.2011 r.
11.05.2011 r.

XI Festiwal Nauki w Krakowie pod hasłem
Materia – Człowiek – Kultura

Rozmowa z prof. Krystyną Koziec, prorektorem Uniwersytetu Rolniczego ds. nauki
i współpracy międzynarodowej, przewodniczącą Rady Programowej tegorocznego Festiwalu Nauki.
GAZETA WYBORCZA

05.05.2011 r.

Kraków wykształci weterynarzy
GAZETA WYBORCZA

13.05.2011 r.

Festiwal Nauki 2011 – Ażebyście się dziwili!

W 2012 roku UJ i UR otworzą międzyuczelniane studia na kierunku weterynaria. Do
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dyspozycji studenci będą mieli nowoczesne
laboratoria i sale zabiegowe. Planowane są
również studia anglojęzyczne we współpracy
z zagranicznymi uniwersytetami. Kraków będzie jedynym ośrodkiem akademickim
w Polsce południowej. Uniwersytety Jagielloński i Rolniczy są na etapie przygotowywania dokumentów dla Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Międzyuczelniane studia na kierunku weterynaria powstaną na bazie Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej, powołanego w czerwcu ubiegłego roku. W marcu
w skład UCMW weszli także naukowcy
z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Połączony zespół ma oprócz zajęć ze
studentami prowadzić badania bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi i zwierząt oraz
zajmować się innowacyjnymi projektami
z zakresu medycyny i weterynarii. Koszty ta-

kiego zaplecza to 24 mln zł, z czego 16,5 mln
to grant przyznany przez Unię Europejską.
11 nowoczesnych laboratoriów i cztery sale
zabiegowe powstaną w okolicy ul. Orlej na
krakowskich Bielanach. Studia będą trwały
10 semestrów, a absolwenci otrzymają jednocześnie dyplomy UJ i UR. W pierwszym naborze w 2012 r. przyjętych zostanie około 75
osób. Rok później 20 studentów będzie mogło podjąć studia weterynaryjne w języku angielskim.
TYGODNIK PODHALAŃSKI

05.05.2011 r.

Krótko

Uniwersytet na Kokoszkowie. Nowotarski
Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego zacieśnia współpracę z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym. Stosowna umowa podpisana
została 29 kwietnia, podczas uroczystości
wręczenia świadectw maturzystom.

Fot. Mariusz Dacko
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Choć współpraca istniała od lat, to obie strony
liczą, że jej formalne podpisanie otworzy
nowe perspektywy Planowane są cykliczne
wykłady dla uczniów oraz udział nowotar skich uczniów i nauczycieli w seminariach
i konferencjach organi zowanych przez UR.
GAZETA KRAKOWSKA

06.05.2011 r.

Proboszcz pszczół i Kamiannej

Ksiądz Henryk Ostach stworzył w PRL-u
pszczelarskie królestwo w małej, połemkowskiej wiosce, aby w wolnej Polsce stracić
wszystko i odejść do domu pomocy społecznej. Z czasem Kamianna stawała się centrum
pszczelarstwa i apiterapii, co przyciągało
osadników. Trudne czasy dla Kamiannej
i księdza Ostacha nastały w okresie przełomu
polityczno-ekonomicznego w 1989 roku.
Tarapaty finansowe związane z zaciąganymi
pożyczkami sprawiły, że cały jego majątek

piszą o nas

przejęła kongregacja św. Filipa Nerii. Duchowny zaś opuścił wioskę i probostwo.
Emilia absolwentka Akademiii Rolniczej
w Krakowie, z mężem Jackiem Nowakiem
przejęli pasiekę od księdza. Tak powstała
„Barć” im. ks. Henryka Ostacha – Zrobiliśmy
to, gdyż wokół księdza zaczęła narastać zła atmosfera nie tylko w kręgach pszczelarskich –
wyjaśnia Jacek Nowak. – Ale pozostał dla nas
najwyższym autorytetem jako człowiek i znakomity pszczelarz. Dzisiaj o godz. 13 powróci
do Kamiannej na wieczny odpoczynek.
NOWOŚCI EXPRESS BYDGOSKI 07.05.2011 r.
Rektorzy otrzymają większą władzę

Zmiany, które niesie za sobą znowelizowana
ustawa o szkolnictwie wyższym, dotyczą
m.in. ograniczenia wieloetatowości, wprowadzenia opłat za drugi kierunek studiów. Prof.
Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wiceprzewodniczący
KRASP, zaznacza, że nowa ustawa to też
wzmocnienie roli rektora uczelni, który zyska
możliwość decydowania o dużej ilości spraw
– również o sprawach polityki kadrowej.
Decyzją rektora będzie, m.in., to, czy profesor
może pracować na drugim etacie. Obecnie
profesor tylko o tym fakcie go informuje.
GAZETA KRAKOWSKA

09.05.2011 r.

Studiuj z głową a nie z modą

Trwają egzaminy maturalne, wielu maturzystów wybrało już uczelnie jest jednak część
osób które jeszcze nie zdecydowały co chcą
robić w przyszłości. Wśród najbardziej obleganych uczelni w Polsce znalazły się też uniwersytety krakowskie: Jagielloński, Ekonomiczny, Pedagogiczny, Rolniczy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie, a spośród uczelni niepublicznych – Krakowska Akademia im. Frycza
Modrzewskiego.
DZIENNIK POLSKI

09.05.2011 r.

Uczelnie tracą banki się bogacą

Zgodnie z obowiązującą od ubiegłego roku
znowelizowaną ustawą o finansach publicz-

nych, uczelnie nie mogą inwestować środków
pochodzących z dotacji budżetowych.
Izabella Majewska rzeczniczka Uniwersytetu
Rolniczego podkreśla że każda dotacja musi
być rozliczana do końca roku – Jest to bardzo
kłopotliwe z punktu widzenia zarządcy –
kanclerza, zwłaszcza ze względu na fakt, iż
przykładowo uzyskując dotację w grudniu, do
końca roku należy ją wykorzystać.
GAZETA KRAKOWSKA

11.05.2011 r.

DZIENNIK POLSKI

13.05.2011 r.

Małopolska chce być stolicą uczenia się przez
całe życie

Na rynku jest coraz więcej propozycji studiowania dla osób w różnym wieku, w całym województwie powstają Uniwersytety Trzeciego
Wieku, Uniwersytety Dzieci i Młodzieży.
Z inicjatywy Uniwersytetu Rolniczego powstał Uniwersytet Młodzieży, coś dla siebie
znajdą również osoby powyżej 30 roku życia,
z myślą o nich powstał projekt 30+.

Wystawa fotografii Wieś huculska

W klubie Muzyki Współczesnej Malwa odbyła
się wystawa fotograficznej Kazimierza Wiecha,
Bystrzec – huculska wieś, w której żył i tworzył
St. Vincenz. Podczas wernisażu wystąpi chór
Uniwersytetu Rolniczego. Wstęp wolny.
DZIENNIK POLSKI

11.05.2011 r.

Porozumienie to tylko formalność

Pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Suskiego w Nowym
Targu, a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt – zostało zawarte
porozumienie o współpracy. Porozumienie
umożliwi kontynuację procesu nowoczesnego kształcenia i rozszerzania praktycznych umiejętności. W planach są m.in. cykliczne wykłady dla uczniów – w murach
szkoły, ale prowadzone przez pracowników
wydziału, a także udział nauczycieli
i uczniów w organizowanych przez wydział
seminariach i konferencjach. Przedstawiciele
uczelni zostali zaproszeni do Nowego Targu
na uroczyste wręczenie świadectw tegorocznym maturzystom; przy tej okazji doszło do
sformalizowania współpracy.
GAZETA KRAKOWSKA

12.05.2011 r.

DZIENNIK POLSKI

14.05.2011 r.

Po czym poznać glebogryzarkę

W ramach obchodów XII Dni Mechanizatora na Uniwersytecie Rolniczym odbyły się
liczne zabawy takie jak Bieg farmera, przetaczanie opony od kombajnu, czy rolnicze kalambury np. Jak wygląda glebogryzarka.
Każdego roku w wyjątkowy sposób integrujemy społeczność studencką naszej uczelni
oraz wprowadzamy miasto w atmosferę juwenaliów podkreślił Krzysztof Dziedzic
z Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
DZIENNIK POLSKI

14.05.2011 r.

Ponad miliard złotych na laboratoria

Rozmowa z prof. Karolem Musiołem, rektorem UJ. Czego nowego możemy się spodziewać w przyszłym roku? –Będziemy dostosowywać uniwersytet do znowelizowanej ustawy,
która wchodzi w życie w październiku. W kolejnym roku akademickim otwieramy – we
współpracy z Uniwersytetem Rolniczym – kierunek: weterynaria To przedsięwzięcie nie do
przecenienia. W Polsce południowej nie ma takich studiów, by studiować weterynarię, trzeba
pokonać 300 km.
FARMER

15.05.2011 r.

Studencki teledysk wypromuje uczelnię

Żywienie cieląt a przyszła wydajność

Studenci UR Lip Dub – jest to alternatywny teledysk istniejącej już piosenki „I‘am a Believer”
zespołu Smash Mouth (znanej z filmu „Shrek”).
Film będzie dostępny na portalach YouTube
oraz na stronach universitylipdub.com i lipdub.pl.

Istotnym z punktu widzenia opłacalności
produkcji jest wybór systemu odchowu
cieląt. System ten powinien umożliwić z jednej strony krycie jałówek w pożądanym
wieku, z drugiej wpłynąć pozytywnie na ich
wydajność mleczną. Jak tłumaczy dr Paweł
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Górka z Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, liczne badania pokazują, że wszelkie
nieprawidłowości, w tym choroby w pierwszym okresie życia nowonarodzonego organizmu, mają duży wpływ na późniejsze wydajności.
PRZEGLĄD

15.05.2011 r.

Czy majowe śniegi wpłyną na plony owoców?

Dr Monika Bieniasz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Sadownictwa
i Pszczelnictwa Sam śnieg nie jest niebezpieczny, chyba że jest go tak dużo, że połamie
gałęzie. Niebezpieczniejsze są spadki temperatur poniżej zera stopni Celsjusza. Na dzisiaj są
już drobne uszkodzenia na czereśniach, ale nie
jest to na tę chwilę zagrożenie dla plonu tych
owoców.
DZIENNIK POLSKI

16.05.2011 r.

Agro Serwis

16.05.2011 r.

DZIENNIK POLSKI

16.05.2011 r.

Płukanie złota, fotel Fakira i żywe gady

Naukowe miasteczko namiotowe na Rynku
Głównym w Krakowie oblegały tłumy. Festiwal zapoczątkowany przez Uniwersytet
Jagielloński, kontynuowany następnie przez
AGH i Politechnikę Krakowską w tym roku
po raz pierwszy organizowany był przez Uniwersytet Rolniczy. Hasło przewodnie imprezy brzmiało: Materia – Człowiek – Kultura Patronem medialnym festiwalu był
„Dziennik Polski”.

17.05.2011 r.

Jak wyhodować wysoko wydajne

Warszawa. 69 nowych profesorów.

krowy mleczne?

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył
akty nominacyjne 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Wśród nowych profesorów znaleźli się
m.in.: Zbigniew Białkiewicz i Krystyna
Pawłowska (Politechnika Krakowska), Jerzy
Dobrucki UJ), Maciej Fiedorowicz i Kazimierz Rutkowski (Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie), Bolesław Kacewicz i Jan Richert (AGH).

Produkcją mleka, podobnie jak innymi gałęziami rolnictwa, rządzi obecnie ekonomia.
Odnosi się ona nie tylko do chowu i żywienia
krów mlecznych, ale też odchowu cieląt.
Największą popularność zyskują więc technologie, które pozwalają szybko odłączyć cielę
od matki i żywić je preparatami mleko zastępczymi, jednocześnie nie dopuszczając do
upadków przychówka, co powoduje poważne
straty dla gospodarstwa. Jednak w tym ekonomicznym myśleniu koniecznie musi znaleźć się miejsce dla takiego odchowu cieliczki,
który zapewni, że wyrośnie z niej zdrowa
i wysoko wydajna mlecznica – mówił dr Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas Forum Produkcji Bydła towarzyszącego tegorocznym Targom „Ferma Bydła” w Poznaniu.

Jak wiedza napędza gospodarkę

Zdobywanie wiedzy jest między innymi sposobem na biznes wielu uczelni publicznych
i prywatnych, szczególnie jeśli chodzi o coraz
bardziej popularne studia podyplomowe.
AGH ma do wyboru ponad 90 kierunków na
których studiuje 2670 słuchaczy. Na UJ jest
3069 słuchaczy, na Uniwersytecie Rolniczym
podyplomowo studiuje 400 osób na 36 kierunkach. Politechnika Krakowska ma 55 rodzajów studiów podyplomowych. Koszt takich studiów to od ok. 1,5 – 2 tys. zł do nawet 7 – 9 tys. zł.

DZIENNIK POLSKI

Agro Serwis

16.05.2011 r.

Efektywna i opłacalna produkcja trzody

O efektywności, a więc i opłacalności chowu
trzody, w dużym stopniu decydują wyniki
rozrodu stada. A te z kolei uzależnione są od
plenności, zdrowia i długości użytkowania
loch. Organizując powierzchnię chlewni należy kierować się jednak nie tylko normami
i przepisami, ale też znajomością zachowania
świń. Chociaż lochy i loszki najlepiej czują
się utrzymywane w grupie, to jednak grupy te
nie powinny być zbyt duże.
Jak radzą naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – J. Nowicki i Cz. Klocek
– najlepiej, gdy grupa liczy tyle zwierząt, ile
jest zwykle prosiąt w miocie – czyli 12-14
sztuk. W takich grupach lochy mają większe
poczucie bezpieczeństwa, szybciej też jest
ustalana hierarchia w stadzie. W większych
grupach częściej dochodzi do walk pomiędzy
zwierzętami, a ustalenie hierarchii trwa dłużej, co powoduje stres, a nawet zranienia loch
– może to, w przypadku loch prośnych, skutkować poronieniami.
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Dziennik Polski

21.05.2011 r.

Uczniowie z Nowego Targu –
laureatami olimpiady

W Żarnowcu (woj. śląskie) odbyły się eliminacje okręgowe XXXV edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
W jednym dniu odbyły się etapy praktyczny
i teoretyczny, następnego dnia ogłoszono wyniki, wręczając nagrody zwycięzcom w poszczególnych blokach tematycznych. Uczestniczył w tym wydarzeniu rektor Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, prof. Janusz Żmija.
DZIENNIK POLSKI

21.05.2011 r.

Juwenalia. Najbardziej zabawowa władza

Świętującym studentom dawał się we znaki
upał. Spragnionym cienia ulgę przynosiła
grupa studentów z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego. – Przebraliśmy się za
drzewa, żeby rozpalone studentki mogły schronić się w naszych ramionach… ups, przepraszam – gałęziach – mówił Paweł, zapewniając
że wystające zza koszulki konary wyrosły mu
poprzedniej nocy.
OBSERWATOR LOKALNY

21.05.2011 r.

Pracownie zostają

Młodzież z II LO w Dębicy wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Ogrodniczym UR w Krakowie. Założyli uprawę kaktusa
i marchwi, przeprowadzili również izolację materiału genetycznego cebuli, korzystając z jednego z najnowocześniejszych mikroskopów,
który na swoim wyposażeniu posiada uczelnia.

piszą o nas

GAZETA KRAKOWSKA

21.05.2011 r.

Koła naukowe – przedsionek wiedzy

UR w Krakowie był organizatorem ogólnopolskiej sesji kół naukowych, w której uczestniczyli młodzi i doświadczeni naukowcy
z siedmiu uczelni. Dyskutowano na temat architektury krajobrazu, jadalnych owoców roślin ozdobnych, ale również o bankowości
elektronicznej.
DZIENNIK POLSKI

26.05.2011 r.

niepożądanej, a tym samym wydłużenie trwałości, to ważne wyzwania, przed którymi stoi
współczesne browarnictwo. Celem niniejszej
pracy było określenie stabilności mikrobiologicznej wybranych typów piw żywych,
niepoddawanych procesom filtracji i pasteryzacji – dr Małgorzata Makarewicz, dr inż.
Aleksander Poreda, dr Iwona Drożdż, mgr
inż. Marek Zdaniewicz z UR w Krakowie.
GŁOS WIELKOPOLSKI

01.06.2011 r.

Najlepsi absolwenci – nagrodzeni

Skuteczny sposób na suszę

Kolejni absolwenci opuścili mury Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
A. Suskiego w Nowym Targu. Gośćmi na ich
pożegnaniu byli oprócz lokalnych władz,
przedstawiciele UR w Krakowie.

Rozmowa z prof. Marią Surmą, zastępcą dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, i prof. Pawłem Krajewskim, koordynatorem projektu „Narzędzia biotechnologiczne
służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”, realizowanego
m.in. przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

DZIENNIK POLSKI

28.05.2011 r.

Wojna na czesne

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym zacznie obowiązywać tzw. katalog
opłat, których uczelnie nie będą miały prawa
pobierać. Jest obawa, że uczelnie podniosą przez
to czesne. W Krakowie najwięcej za studia płacą
przyszli dentyści i lekarze. O tym, ile wyniesie
czesne w Uniwersytecie Rolniczym, wiadomo
będzie w czerwcu. Uczelnia zapewnia jednak, że
nie planuje podwyżek. Obecnie najdroższe są
technologia żywności i żywienie człowieka
(1700 zł za semestr). Większość kierunków
kosztuje 1400-1500 zł za semestr.
GAZETA KRAKOWSKA – Podhalańska

30.05.2011 r.
Wojtek wie wszystko o pożarach

Wojciech Królczyk z Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Krościenku zajął I miejsce
w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się w auli Centrum Kongresowego UR w Krakowie.
PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY

Maj 2011 r.
Opóźnienie zmian organoleptycznych piwa
oraz ograniczenie skutków obecności mikroflory
I OWOCOWO-WARZYWNY

PRACODAWCA

01.06.2011 r.

Tydzień roboczy FIG w Maroku

Doroczny FIG Working Week odbył się
w Marrakeszu. Czterodniowe obrady, na
które złożyły się sesje plenarne i referatowe,
poprzedziło i zamykało Walne Zgromadzenie FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów). Są kraje, które w FIG mają 40 członków, a są również takie, jak Polska, które
mają ich około 5 tys. W 2012 roku FIG Working Week odbędzie się w Rzymie. W FIG
nasz kraj reprezentują SGP i Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie.
PORADNIK GOSPODARSKI

01.06.2011 r.

Rozwój i znaczenie agroturystyki w Polsce

O zaletach oraz potrzebie popularyzowania
agroturystyki szczególnie wśród małych gospodarstw, oraz o ułatwieniach na jakie mogą
w związku z tym liczyć rolnicy pisze dr inż.
Marcin Kuczera z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Zatruć mniej, obaw więcej

O zatruciach pokarmowych oraz ich zapobieganiu mówi prof, dr hab. inż. Ewa Cieślik,
kierownik Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
GEODETA

01.06.2011 r.

Tańce z geodezją

137 studentów z 17 krajów, w tym 24-osobowa
reprezentacja polskich uczelni, przyjechało na
24. Międzynarodowe Spotkanie Studentów
Geodezji (International Geodetic Students
Meeting) do Newcastle Upon Tyne. Nasz kraj
reprezentowali studenci z Politechniki Warszawskiej, AGH, UR w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Trzeci stopień

CUKIERNICTWO I PIEKARSTWO 01.06.2011 r.
Indeks glikemiczny i jego znaczenie
w przemyśle piekarskim

Artykuł dr inż. Barbary Borczak z Katedry
Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego oraz prof. dr hab. inż. Marka Sikory
z Katedry Technologii Węglowodanów na
temat znaczenia indeksu glikemicznego
w przemyśle.
FAJF
Dodaj sobie energii

Karolina Malecka, doktorantka Wydziału
Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opisuje sposoby, dzięki
którym poradzimy sobie ze złym nastrojem
i chandrą.
DZIENNIK POLSKI
GAZETA KRAKOWSKA

W tym roku prawo do nadawania stopnia naukowego doktora odzyskały Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (po blisko 10 latach) oraz
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie.

01.06.2011 r.

DZIENNIK POLSKI

01.03.2011 r.
03.06.2011 r.
04.06.2011 r.

Niepowtarzalny smak owada

Bigos z larw mącznika młynarka, karaczanowe bitki smażone w głębokim oleju
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i placki ze świerszczy – takich specjałów będzie można spróbować podczas XI Ogólnopolskich Dni Owada.
DZIENNIK POLSKI

02.06.2011 r.

Kierunki zamawiane – szansa dla studentów

wystawione zostały pojemniki, do których ludzie wrzucają plastikowe zakrętki. Naszym celem jest uświadomienie ludziom, iż poprzez
prosty gest można zarazem pomóc przyrodzie i
poprawić życie niepełnosprawnym dzieciom –
mówi Michał Żukrowski, koordynator akcji.

i uczelni

Na UR w ramach kierunków zamawianych
prowadzone są obecnie studia na kierunkach
biotechnologia i inżynieria środowiska.
W tym roku uczelnia ubiega się o dofinansowanie studiów na inżynierię środowiska,
ochronę środowiska i biotechnologię.

04.06.2011 r.
Święto Ogrodów – wykłady na temat roślin
i prezentacja ciekawostek Wydziału Ogrodniczego UR.
DZIENNIK POLSKI

02.06.2011 r.

Limity dla Rektorów

Nowe przepisy pozwalają na wybór władz
uczelni w otwartym konkursie, możliwe, że nie
wszyscy dotychczasowi rektorzy będą mogli
w nim startować. Wszystko zależy od decyzji
społeczności akademickiej oraz zapisów w statucie uczelni – mówi Izabella Majewska,
rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego.
DZIENNIK POLSKI

03.06.2011 r.

Siedem milionów zakrętek na wózek

Studenci Uniwersytetu Rolniczego zapoczątkowali spontaniczną akcję – w wielu miastach

DZIENNIK POLSKI

07.06.2011 r.

Małopolski dzień Uczenia się Przez Całe Życie
FAKT

04.06.2011 r.

Jedz 5 razy dziennie co tylko chcesz
DZIENNIK POLSKI

Od lat eksperci od rekrutacji i pracodawcy
przekonują, że kierunki ścisłe to jest to, na co
powinni postawić młodzi. W pierwszej dziesiątce zestawienia ilości kandydatów na miejsce
znalazły się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański oraz Wrocławski.

Dr Aneta Kopeć z UR w Krakowie zdradza
tajniki zdrowej diety, dzięki którym łatwiej
schudnąć i zachować dobrą kondycję.
GAZETA WYBORCZA

06.06.2011 r.

Maturzysto wybierz przyszłość
GAZETA WYBORCZA

30.06.2011 r.

Warsztaty, wystawy, wykłady, lekcje tańca,
gry edukacyjne i uliczne – w sumie prawie
230 imprez w niemal 50 miejscowościach
czeka na uczestników l Małopolskiego Dnia
Uczenia się przez Całe Życie. Każdy może
wziąć w nich udział! Bezpłatnie!
W ramach VI Święta Ogrodów Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego przygotował na
8 czerwca serię wykładów na temat ogrodnictwa.

Po jakich studiach jest praca?

W mijającym roku akademickim największym
powodzeniem wśród maturzystów cieszyły się
zarządzanie, budownictwo i pedagogika. Spece
od rekrutacji przekonują, że najbardziej opłacają się informatyka, medycyna i studia związane z opieką nad osobami starszymi i chorymi
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FAKT

07.06.2011 r.

Polskie kiełki są bezpieczne

Nie ma zagrożenia, polskie kiełki nie podlegają
pasteryzacji, dlatego mają krótki termin przydatności do spożycia. One są bezpieczne – mówi
dr inż. Mirosław Pysz z UR w Krakowie.

piszą o nas

GAZETA KRAKOWSKA

08.06.2011 r.

DZIENNIK POLSKI

20.06.2011 r.
17.06.2011 r.

Powiat promuje Muzeum Motyli

Kuny w Krakowie: w mieście żyje się

GAZETA KRAKOWSKA

Bocheńskie Muzeum Motyli Arthropoda zaprezentowało się podczas XI Ogólnopolskich Dni Owada, które odbyły się na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym. Wspólnie z muzeum promował się powiat.

wygodniej, ale krócej

Podleśniczy Jadwiga Cieśla

Coraz częściej w mieście można spotkać kuny.
Jednym z ulubionych zajęć kuny jest nadgryzanie przewodów elektrycznych w samochodach. Jeden ze studentów UR w Krakowie
napisał o tym pracę magisterską. Obszedł salony samochodowe w Krakowie i wypytywał
o uszkodzenia kabli. Okazało się, że prawie
każdy diler samochodowy miał z tym problemy, choć większość z nich nie podejrzewa
że przyczyną kłopotów mogą być kuny.

Już w dzieciństwie chciała zostać leśnikiem.
Jej marzenia się spełniły. Jadwiga Cieśla pochodzi z Luźnej. Miłość do lasu wyniosła
z domu. Z nieżyjącym już tatą chodziliśmy
często do lasu. Tata pokazywał mi drzewa,
mówił, jak się nazywają, jak długo rosną, jakie mają nasiona. Często opowiadał mi
o pracy leśników, którą poznał, gdy razem
z dziadkiem jeździli na zrywkę w Bieszczady.
Marzył po cichu, żebym została leśnikiem.
A mnie to wszystko bardzo interesowało. Chodząc z tatą do lasu, nie przypuszczała jednak,
że za kilka lat wróci do tych lasów jako ich
nadzorca, bowiem jej właśnie podlegają lasy
prywatne w gminie Luźna. Na maturze oczywiście zdawałam biologię ustnie i pisemnie
i rozpoczęłam studia w Uniwersytecie Rolniczym – opowiada. Co ciekawe, na specjalności
ochrona zasobów leśnych, na 60 studentów połowę stanowiły dziewczyny i wszystkie chciały
pracować w leśnictwach w terenie. Jak się później okazało, tylko jedna podjęła tą ciężką
i odpowiedzialną pracę. Studia skończyła,
uzyskała tytuł magistra inżyniera i na staż
trafiła do Nadleśnictwa Gorlice.

TEMI GALICYJSKI TYGODNIK INFORMACYJNY

08.06.2011 r.
Między PWSZ w Tarnowie a AWF w Krakowie podpisane zostało porozumienie, dzięki
któremu możliwa będzie dalsza współpraca
naukowo – dydaktyczna. PWSZ powstała
w 1998 roku dzięki silnemu wsparciu czterech krakowskich uczelni Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Akademii Wychowania
Fizycznego, Akademii Górniczo Hutniczej
i Uniwersytetu Rolniczego.
GAZETA KRAKOWSKA

11.06.2011 r.

Ile zapłacą kandydaci na studentów

Maturzyści, którym marzą się studia, muszą
sięgnąć do kieszeni. Jeśli chcą się ubiegać
o przyjęcie na kilka kierunków naraz potrzebują nawet kilkuset złotych. Najwięcej muszą
wydać przyszli artyści. Opłata rekrutacyjna
na ASP i w PWST wynosi 150 zł. AM pobiera od kandydatów 140 zł. Sporo płacą też
adepci architektury na Politechnice Krakowskiej. To więcej niż na innych kierunkach tej
uczelni. Kandydaci na Uniwersytet Rolniczy
płacą 80 zł – bez względu na liczbę wybranych kierunków.

DZIENNIK POLSKI
Czy na Plantach wyrosną palmy?

Polsce grozi susza. Najbardziej zagrożone są
województwa wielkopolskie i lubuskie.
W okresie wegetacji nawet krótkotrwały niedobór wody może spowodować kilkakrotny spadek ilości i jakości plonów – mówi dr Iwona
Domagała-Świątkiewicz z Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie. – Brak wody powoduje, że rośliny są małe i drobne oraz bardziej
podatne na choroby – dodaje.
15.06.2011 r.
Gimnazjum nr l w Srokowie realizuje autorski
projekt ekologiczny „Tajemniczy świat owadów”. 3-5 czerwca 30-osobowa grupa uczniów,
miłośników owadów, przebywała w Krakowie.
Głównym punktem były Ogólnopolskie Dni
Owada na Uniwersytecie Rolniczym.
GAZETA OLSZTYŃSKA

GAZETA KRAKOWSKA
GAZETA WYBORCZA

14.06.2011 r.

Czego wstydzą się rektorzy?

Prof. Janusz Żmija, Rektor Uniwersytetu
Rolniczego: Wzgórze Wawelskie z imponującym Zamkiem Królewskim i katedrą – to powód do dumy. Kolejnym jest Uniwersytet
Jagielloński, najstarsza polska uczelnia, z której wywodzi się nasz uniwersytet. Ważnym
miejscem jest także Panteon Narodowy, miejsce pochówku najwybitniejszych Polaków. Kraków nie może się niestety pochwalić stanem
i czystością ulic oraz miejsc publicznych.

21.06.2011 r.

15.06.2011 r.

Jak maturzyści o indeks walczyli

Największym powodzeniem cieszą się uczelnie techniczne, rolnicze, uniwersytety, uczelnie ekonomiczne – o jedno miejsce walczyło
od 2,8 do 3,9 kandydata.
Wśród najbardziej obleganych uczelni w Polsce znalazły się też uniwersytety: Jagielloński,
Ekonomiczny, Pedagogiczny, Rolniczy w Krakowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, a spośród uczelni niepublicznych – Krakowska Akademia i m. Frycza
Modrzewskiego w Krakowie.

POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA

20.06.2011 r.
Woda nadaje smak

Dr inż. Aleksander Poreda z Wydziału Technologii Żywienia Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie opowiada m.in. o tym czym
różni się produkcja piwa w małych browarach
i tych należących do wielkich koncernów.
TEMI GALICYJSKI TYGODNIK INFORMACYJNY

22.06.2011 r.
Kadrowe zawirowania

Niektóre zmiany w ustawie o szkolnictwie
wyższym, spowodowały ogólnopolskie
protesty zwłaszcza zmiany dotyczące ograniczeń w zatrudnianiu wykładowców. Tarnowskie uczelnie próbują też porozumieć się
z krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem
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Jagiellońskim, AGH, Uniwersytetem Rolniczym i AWF, po to aby nie stracić kadry
w Tarnowie.
DZIENNIK POLSKI

24.06.2011 r.

Goście z Kaukazu

Przedstawiciele dalekiej Osetii Północnej,
Republiki Federacji Rosyjskiej, poznawali
w czerwcu 2011 r. małopolskie rozwiązania
w zakresie administracji samorządowej, gospodarki, rolnictwa i turystyki. W trakcie
spotkania wymieniano doświadczenia związane z samorządnością, wspólnotą lokalną,
rozmawiano o rolnictwie i turystyce, produkcie lokalnym, a także dziedzictwie kulturowym i roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Oprócz gminy
Stryszów goście odwiedzili także Centrum
Integracji Społecznej w Zielonkach, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz
Katedrę Sadownictwa i Pszczelarstwa Uniwersytetu Rolniczego.

TELE TYDZIEŃ
Rano pieje mi osobisty kogut

Bohdan Smoleń absolwent zootechniki na
Akademii Rolniczej w Krakowie opowiada
o pasji jaką stała się dla niego fundacja
„Stworzenia Pana Smolenia” zajmująca się
hipoterapią dla niepełnosprawnych dzieci.
DZIENNIK POLSKI

24.06.2011 r.

Pracodawcy dyktują kierunki

Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona
Kołłątaja będzie można studiować nowe specjalności, m.in. żywienie człowieka z dietetyką
oraz bioinżynierią rozrodu zwierząt. Na pierwszej specjalności czeka 60 miejsc, na drugiej 30.

30.06.2011 r.

Wszyscy chcą być inżynierami i lekarzami

Trwa rekrutacja na studia. W Krakowie – tradycyjnie – oblężona jest medycyna, kierunek
lekarsko-dentystyczny, japonistyka, informatyka oraz inżynieria biomedyczna. W UR elektroniczna rejestracja została uruchomiona na
początku czerwca. Kandydaci na studia stacjonarne l stopnia mogą zapisywać się do 7 lipca
Obecnie największym zainteresowaniem cieszą
się tutaj kierunki: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna inżynieria środowiska
oraz ekonomia.
DZIENNIK POLSKI

RZECZPOSPOLITA

27.06.2011 r.

30.06.2011 r.

Rzut dyskiem czy dobre oceny?

Krakowskie uczelnie zastanawiają się, za co
przyznawać stypendia rektora. Wiadomo już,
że o finansowe wyróżnienie będzie trudniej
niż do tej pory.
Jakie kryteria wprowadzą inne krakowskie
uczelnie? Prace nad nimi trwają na razie na

Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o szkolnictwie – od października – na stypendia za wyniki w nauce uczelnie będą mogły przeznaczać nieco mniej środków niż na
stypendia socjalne (40 procent budżetu,
w ubiegłych latach było to 50 procent).
Oprócz średniej ocen pod uwagę będzie
można brać również osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentów, działalność
w kołach naukowych, aktywność na rzecz
środowiska studenckiego. Stypendia będzie
przyznawać rektor. Otrzyma je nie więcej niż
10 procent wszystkich studentów.
GAZETA WYBORCZA

30.06.2011 r.

Krzeszowice w oparach azbestu

Ponad 120 mieszkańców Krzeszowic i Jerzmanowic ściągnęło z dachów eternit. Teraz
rakotwórcze płyty zalegają w ich ogrodach,
bo gminny program wywozu azbestu się kończy. Naruszone płyty azbestowe stwarzają
największe zagrożenie, bo unosi się z nich
pył, który przenika do płuc. Dopóki nieuszkodzony eternit pokrywa dach, jest stosunkowo
bezpieczny. Ale jego demontaż, zrzucanie z dachu, połamane kawałki powodują wydzielanie
groźnych dla organizmu pyłów, które dostając
się do dróg oddechowych, mogą wywołać pylicę
azbestową – tłumaczy prof. Wacław Bieda
z UR w Krakowie.
ŻYCIE NA GORĄCO

30.06.2011 r.

Dramatyczny apel o pomoc

Bohdan Smoleń mówi jak ważnym zajęciem
w jego życiu jest Fundacja przez niego założona „Stworzenia Pana Smolenia” ale jak sam
mówi: „Mamy swoje koszta, a ja mam tylko
164 cm wzrostu, przerosły mnie”. Fundacja
prowadzi hipoterapię dla niepełnosprawnych
dzieci, Bohdan Smoleń zawsze kochał zwierzęta ukończył kierunek zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (dawnej
Akademii Rolniczej) i jak sam mówi: „Tak
mi się te studia podobały, że spędziłem na
uczelni dziesięć lat”.
mgr Paulina Czuryłowska
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Uczelnia w mediach
elektronicznych

o możliwościach uzyskania dofinansowania
z Funduszy Europejskich na założenie i rozwój przedsiębiorstwa dostępnych w ramach
bieżącej perspektywy finansowej.
www.news.webwweb.pl

Od 14 kwietnia 2011 r. do 29 maja 2011 r.

www.rzecznikprasowy.pl
www.egospodarka.pl

www.eurostudent.pl

14.04.2011 r.

Uniwersytet Rolniczy po raz piąty organizuje
Targi Pracy
www.ekologia.pl

14.04.2011 r.

Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS.
Gigantyczne owady opanują Polskę!

We wrześniu, otwarty zostanie pierwszy na
świecie Park Edukacyjno-Rozrywkowy
MIKROKOSMOS, z replikami owadów wykonanych techniką 3D. Prof. dr hab. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego,
podkreśla znaczenie projektu nie tylko dla naukowców ale również dla dzieci i młodzieży.
www.dziennikpolski24.pl

15.04.2011 r.

AGROTURYSTYKA. W Kampusie Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
odbyła się XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna.
www.rdn.pl

15.04.2011 r.

Tarnowska PWSZ rozwija współpracę z AGH

śliwskiej „O Róg Zbramira”, wzięło udział
200 sygnalistów reprezentujących wszystkie
regiony Polski. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Kazimierz Barczyk,
przewodniczący Sejmiku WM, prof. Janusz
Żmija, rektor UR w Krakowie i Stanisław
Sennik, dyrektor RDLP w Krakowie. W finale konkursu wystąpił Zespół Reprezentacyjny PZŁ oraz Chór Męski Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
www.naszemiasto.pl

22.04.2011 r.

Powiat chrzanowski: młodzi strażacy na start

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu chrzanowskiego wzięli udział w finale powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Zwycięzcy Turnieju będą mieli m.in. możliwość reprezentowania powiatu na eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą
się 28 kwietnia na terenie Uniwersytetu Rolniczego.

w Krakowie

www.wnp.pl
www.eec.wnp.pl

04-05.05.2011 r.
17.05.2011 r.

Innowacyjność priorytetem szkolnictwa
wyższego

Należy wspólnie kreować kulturę innowacyjnych uczelni, innowacyjnej nauki oraz przedsiębiorczości, aby zwiększyć konkurencyjność – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, otwierając
sesję Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęconą przyszłości uczelni na tle
nowoczesnej gospodarki europejskiej.
W konferencji m.in. wziął udział prof. Janusz
Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

www.dziennikpolski24.pl

04-05.05.2011 r.
05.05.2011 r.

www.wiadomosci.gazeta.pl
www.malygoscniedzielny.pl
www.wyborcza.pl
www.wiadomości.onet.pl
www.polskalokalna.pl

Tarnowscy studenci będą mieli łatwiejszy dostęp do studiów magisterskich i inżynierskich. Ma to zapewnić umowa podpisana pomiędzy tarnowską PWSZ, a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wkrótce
również podobne umowy mają być podpisane z Akademią Wychowania Fizycznego
oraz Uniwersytetem Rolniczym.

www.dlastudenta.pl

www.biznes.onet.pl

www.krakow.studentnews.pl

www.money.pl

28. 04.2011 r.
29. 04.2011 r.
30. 04.2011 r.
„Materia-Człowiek-Kultura” – pod takim
hasłem odbędzie się tegoroczny XI Festiwal
Nauki w Krakowie. Potrwa do 14 maja.

www.info.wiara.pl

www.eurostudent.pl

www.salon24.pl
www.wiara.pl
www.money.pl
www.deon.pl
www.wiadomości.gazeta.pl
www.zawiercieinfo.pl

www.nowamalopolska.pl
małopolskie.pl

www.turystykamalopolska.pl

18.04.2011 r.

Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej
„O Róg Zbramira”

W sobotę, 16 kwietnia w Niepołomicach na
III Małopolskim Konkursie Sygnalistki My-

04.05.2011 r.

www.wiadomości.wp.pl

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

www.cosiestalo.pl

9 maja 2011 r. odbędzie się konferencja
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Celem konferencji
będzie przekazanie uczestnikom informacji

www.polskieradio.pl
www.krakow.pl
www.natablicy.pl
www.naukawpolsce.pap.pl 05-12.05.2011 r.
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Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Janusza Żmiji.

www.polskieradio.pl
www.ekai.pl
www.deon.pl

11.05.2011 r.
05.05.2011 r.

www.money.pl

www.zne.pl

www.wiadomości.gazeta.pl

Nowotarski ZSCKR i Uniwersytet Rolniczy

www.wyborcza.pl

w Krakowie podpisali umowę o współpracy

www.wiadomości.onet.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
A. Suskiego w Nowym Targu podpisali porozumienie o współpracy.
Nowotarska szkoła będzie wymieniać się doświadczeniami z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt.

www.naukawpolsce.pl
www.edustacja.pl
www.portalwiedzy.onet.pl
www.kultura.wp.pl
www.miastodzieci.pl

12.05.2011 r.
12.05.2011 r.

www.salon24.pl
www.money.pl

www.tvp.pl

www.naukawpolske.pap.pl

XXXIII Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa 6-8 V

www.polskalokalna.pl

Patronat medialny TVP Kraków

www.orange.pl

W dniach od 06-08.05.2011 r. na terenach
Centrum Targowego Chemobudowa – Kraków S.A. przy ul. Klimeckiego 14 odbędzie
się XXXIII WIOSENNA WYSTAWA
OGRODNICTWA i XIV Targi Medycyny
Naturalnej, Zdrowia i Urody.Honorowy patronat nad Wystawą przyjęli: Dziekan Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Prezes Towarzystwa
Ogrodniczego w Krakowie.

www.wp.pl
www.portalwiedzy.onet.pl
www.wiadomosci.onet.pl

13.05.2011 r.
28.05.2011 r.

Otwarte konkursy na rektorów i dziekanów

Przepisy, dotyczące sposobu wyboru rektora,
które wejdą w życie w październiku, wprowadzają nowe możliwości – oprócz obecnie stosowanego rozwiązania, nowością jest wybieranie rektora w konkursie. Rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof. Janusz Żmija,
zaznacza, że rozważana jest możliwość, aby
w statucie uczelni przyjąć, że rektor może być
wybierany w drodze konkursu lub tradycyjnego wyboru. – O tym, jaka to będzie forma,
zadecyduje społeczność akademicka naszej
uczelni. Statut nie może się ograniczać do jednego rozwiązania ustawowego i nie powinien
zamykać Senatowi i Radom Wydziału możliwości wyboru władz przez konkurs. Wybór
rozwiązania powinien uwzględniać przede
wszystkim rozwój uczelni – komentuje prof.
Janusz Żmija.
www.dziennikpolski24.pl

12.05.2011 r.

www.tvp.pl

Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA 12 V

Przegląd odbędzie się pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja prof. dr hab. inż. Janusza Żmiję.
13.05.2011 r.

www.tygodnik7dni.pl

06.05.2011 r.

www.gazeta.pl

www.wyborcza.pl

(FSC) funkcjonuje od 1993 roku. Jej celem
jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. W izbie przyrodniczej zrzeszony jest
m.in. Wydział Leśny – Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Konkurs ZAK i Azotów Tarnów

Kupując tonę Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej lub tarnowskiego Saletrosanu 26
i układając hasło reklamowe można wygrać
rozsiewacz oraz roczny zapas obu nawozów.
Saletrosan 26 makro cieszy się znakomitą
opinią. Profesorowie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie badający nawóz oraz producenci rolni, którzy go stosują, wypowiadają się o nim w samych superlatywach.
www.dziennikpolski24.pl
www.wyborcza.pl
www.krakow.pl

www.wentylacja.com.pl

08.05.2011 r.

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja – Klimatyzacja
Ogrzewnictwo – Środowisko Krynica-Zdrój,
18-20 maja 2011

W komitecie organizacyjnym zasiada m.in.
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
www.gazetalubuska.pl

09.05.2011 r.

Cała Ziemia na barkach uczniów

Uczennice klasy V ogłosiły akcję zbierania zakrętek we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

05.05.2011 r.
09.05.2011 r.

Zagrają o Puchar Rektora

www.myfloor.pl

Od piątku do niedzieli w Krakowie i Zielonkach rozgrywany będzie XV Międzynarodowy Turniej piłki ręcznej o Puchar Rektora

Certyfikacja FSC: jak wspierać odpowiedzialną
gospodarkę leśną?

Organizacja Forest Stewardship Council
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13-14.05.2011 r.

INSPIRE w Krakowie

W Krakowie trwa VII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania INSPIRE.
Fakt, że spotkania INSPIRE organizowane są
od początku – a więc od siedmiu lat – w Krakowie, jest rzeczą naturalną. Nasze miasto ma
wielowiekowe tradycje związane z podwalinami pod geodezję. To właśnie w Krakowie, na
Uniwersytecie Jagiellońskim, 369 lat temu
utworzona została pierwsza w Polsce Katedra
ucząca studentów podstaw geometrii praktycznej, czyli dzisiejszej geodezji. W naszym
mieście znajdują się dwie wyższe uczelnie
kształcące ok. 1 500 geodetów i kartografów:
Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet
Rolniczy. Rocznie kończy te studia około 250
absolwentów – mówi Prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski.
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www.wiadomosci.gazeta.pl

www.agro.ebmp.pl

www.wyborcza.pl

www.sigmanot.pl

www.biznes.onet.pl

Studenci Uniwersytetu Rolniczego uwarzą piwo

www. stooq.pl

na żywo!

www.money.pl

„BraURrowe Warzenie” to hasło imprezy zorganizowanej przez studentów Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie z okazji rozpoczynających się Juvenaliów. ZPPP Browary Polskie
promowały na tej imprezie swoją akcję
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Pokaz warzenia piwa na żywo, na wolnym powietrzu odbył się 18 maja na terenie Kampusu UR.

www.praca.gazetaprawna.pl
www.dziennikzachodni.pl
www.wiadomosci.onet.pl
www.studentnews.pl
www.natablicy.pl
www.portalwiedzy.onet.pl
www.naukawpolsce.pap.pl 17-18.05.2011 r.

17-20.05.2011 r.

Młodzi naukowcy pojadą na staż do USA
Pięciuset młodych naukowców odbędzie staż

www.krakow.naszemiasto.pl

w najlepszych uczelniach w USA

www.krakow.dlastudenta.pl

Kudrycka wysyła do USA

www.koncertomania.pl

Staże w USA dla 500 młodych naukowców

www.cosiestalo.pl

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach poinformowała o tym że pięciuset młodych naukowców odbędzie dwumiesięczny staż
w najlepszych amerykańskich uczelniach.
Nowy program stażowo-szkoleniowy TOP
500 Innovators jest skierowany do polskich
młodych naukowców. Rektorzy polskich
uczelni zwrócili uwagę, że bez dotacji nie
można mówić o innowacyjności. Niskie diety
zagraniczne to tylko jeden z problemów – mówił prof. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.

Juwenalia Uniwersytetu Rolniczego

www.wyborcza.pl
www.wiadomosci.gazeta.pl

18.05.2011 r.

Ranking szkół wyższych

Według rankingu „Rzeczpospolitej” wśród
najlepszych uczelni krakowskich na 6 miejscu znalazł się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.
www.naukawpolsce.pap.pl

18.05.2011 r.

19.05.2011 r.

www.zdrowemiasto.pl
Osłuchiwanie sera młoteczkiem,

czyli jak niuanse decydują o smaku potraw.

Dr Marek Gibiński z Wydziału Technologii
Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja przekonywał o tym że szczegóły
mają znaczenie w smaku potraw i napojów.
Wykład „Niuanse smaku” był jedną z atrakcji
XI Festiwalu Nauki w Krakowie.
www.us.edu.pl

www.biolog.pl

19.05.2011 r.

www.se.pl

20.05.2011 r.

Wykład „Ryś w zarysie rzadki drapieżnik

Ogólnopolskie Dni Owada 2011 Owady i ludzie

polskich lasów”

Po raz jedenasty na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym odbywać się będą Ogólnopolskie Dni Owada. Impreza co roku gromadzi
tłumy zwiedzających. Stałymi elementami
Dni Owada są wystawy żywych owadów, pajęczaków egzotycznych i owadów drapieżnych. Dla dzieci odbywać się będą również
warsztaty i kiermasze, ponadto można będzie
zobaczyć np. kolekcje owadożernych roślin.
XI Ogólnopolskie Dni Owada 2011„Owady
i ludzie” 3-5 czerwca 2011 w budynku Wydziału Ogrodniczego – al. 29 Listopada 54.

26 maja 2011 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
odbędzie się wykład pt. „Ryś w zarysie –
rzadki drapieżnik polskich lasów”. Wykład
wygłosi dr inż. Robert W. Mysłajek, który
jest wiceprezesem Stowarzyszenia dla Natury
WILK, jest również absolwentem leśnictwa
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie oraz biologii molekularnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17.05.2011 r.

www.wrp.pl

Ludzie zabijają na ślepo

www.wnp.pl

Na wiosnę zazwyczaj zwiększa się liczba ptaków, które giną wskutek ruchu samochodowego na drogach. Polsko–izraelski zespół naukowców w składzie: Małgorzata Bujoczek
i dr Michał Ciach z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie oraz Reuven Yosef z izraelskiego
Uniwersytetu Ben Guriona, przeprowadzili
badania, z których wynika że ptaki zabijane
np. przez inne ptaki są w gorszej formie niż
przeciętna dla populacji. Natomiast kondycja
tych zabitych na drodze nie różni się od średniej dla ptaków występujących w okolicy.

www.resinet.pl
www.insilesia.pl

20.05.2011 r.

Niuanse smaku kawy

18-19.05.2011 r.

Sesje Europejskiego Kongresu Gospodarczego
2011 z udziałem Minister prof. Barbary Kudryckiej
Europejski Kongres Gospodarczy:
Barbara Kudrycka o przyszłości edukacji

17 maja br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyły się dwie sesje
w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej.

Interesujące ciekawostki ze świata smaku potraw i napojów można było poznać na wykładzie dr. Marka Gibińskiego z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja. Wykład „Niuanse smaku”
był jedną z atrakcji XI Festiwalu Nauki
w Krakowie na www.naukawpolsce.pap.pl.
www.naszemiasto.pl

20-22.05.2011 r.

Internetowa Miss Polonia woj. Śląskiego 2011

W połowie czerwca w Agorze Bytom wybrana zostanie „Miss Polonia woj. śląskiego
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2011”, równocześnie odbywają się wybory na
„Internetową Miss Polonię woj. śląskiego
2011”. W castingu wzięła udział Joanna
Koza, studentka Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, która zdobyła do tej pory 390
głosów.
www.biznes.onet.pl
www.stooq.pl
www.polskalokalna.pl
www.tvp.info
www.money.pl
www.wyborcza.pl
www.info.wiara.pl

www.biznes.epf.pl

20-24.05.2011 r.

Trufle najdroższe i najbardziej tajemnicze
grzyby świata
Biznes z pachnącym grzybem

Trufle – choć same nie mają rewelacyjnego
smaku – są najdroższym produktem spożywczym świata. Popyt na nie jest ogromny, jednak ludziom wciąż nie udało się znaleźć skutecznej metody ich hodowli i uprawy. O faktach i mitach, które wiążą się z tym
specyficznym rodzajem grzybów mówiła dr
hab. Agnieszka Sękara z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja podczas XI Festiwalu
Nauki w Krakowie.

www.re.pl

23.05.2011 r.

www.nowiny24.pl

www.wiadomosci.onet.pl

Uczniowie z Jasła zbierali zakrętki.

www.informacjenaukowe.pl

Pomóżmy je przewieźć do Rzeszowa

www.naukawpolsce.pap.pl

Młodzież z jasielskiej „Czwórki” zbierała zakrętki dla chorego Kuby. Mają już 16 pełnych
worków. Muszą tylko zawieść je do Rzeszowa, potrzebują pomocy.
Akcja „zakrętki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie” prowadzona jest od roku 2008.
To największy w Polsce tego typu program
charytatywno – ekologiczny. Prowadzona
jest przez studentów, wolontariuszy z całej
Polski, ale głównym organizatorem jest
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

www.ulubiency.wp.pl

20-23.05.2011 r.

Wróbel sprzed 30 milionów lat
Nowy gatunek oligoceńskiego ptaka z Polski
Niezwykłe odkrycie polskich naukowców
Wróbel z epoki oligocenu odkryty w Polsce
Odkryto nowy gatunek oligoceńskiego ptaka
z Polski

Polscy badacze odkryli nowy gatunek ptaka
wróblowego z wczesnego oligocenu, czyli
sprzed około 30 mln lat. To jeden z najstarszych na świecie ptaków przypisywanych do
tego rzędu – informują odkrywcy. Gatunek
Jamna szybiaki został opisany przez zespół
badawczy w składzie: dr hab. Zbigniew M.
Bocheński, dr hab. Teresa Tomek i mgr
Krzysztof Wertz z Instytutu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie oraz dr
Małgorzata Bujoczek z Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

www.krakow.studentnews.pl

24.05.2011 r.

Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych

W najbliższy czwartek na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Centrum Kongresowe
UR, al. 29 Listopada 46), odbywać się będzie
II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych.
Równocześnie w holu zaprezentowana zostanie naukowa Sesja Posterowa.

www.manager.inwestycje.pl

www.lasypolskie.pl

www.naukawpolsce.pap.pl

www.lasy.gov.pl

www.biznes.panoramainternetu.pl

Leśnicy chcą porozumienia w sprawie puszczy

www.wiadomosci.ekologia.pl

19 i 20 maja, odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Białymstoku, która doty-

www.aktywni.pl

www.lasypolskie.pl

25.05.2011 r.

„Współczesna gospodarka i administracja publiczna”, to temat XXXIII sympozjum, które
odbyło się 20-23 maja w Rytrze. Specyfiką spotkań jest to, że dotyczą dwóch odrębnych dziedzin. W sympozjum wziął udział m.in. dr Waldemar Gil z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który mówił o roli i znaczeniu drewna
we współczesnej gospodarce światowej.
www.papaja.pl

25.05.2011 r.

II Festiwal Kulinarny Potraw z Dziczyzny

Impreza odbywa się już po raz drugi. Jej celem jest rozwój świadomości Polaków w zakresie naszej wielowiekowej tradycji kulinarnej i łowieckiej. Imprezę uświetni swoim występem zespół HAGARD z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie grający muzykę myśliwską.

na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

www.zdrowemiasto.pl

www.roik.pl

www.lasy.gov.pl
Jaką rolę pełni leśnictwo w naszym kraju?

www.rp.pl

www.wprost.pl

czyła planowania urządzania lasu w Puszczy
Białowieskiej. Chodziło o uzyskanie porozumienia z organizacjami ekologicznymi
(przede wszystkim Greenpeace'em), które są
za powiększeniem parku narodowego na całą
Puszczę i zaprzestaniem pozyskiwania tam
drewna. Naukowcy z wydziałów leśnych
SGGW, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także leśnicy opuścili jednak konferencję z niesmakiem.
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24-25.05.2011 r.

ww.krakow.naszemiasto.pl
www.polskatimes.pl

29.05.2011 r.
29.05.2011 r.

Uczelnie kuszą studenta nowymi kierunkami
Nowe kierunki studiów dla każdego budologia,
wzornictwo, chemia budowlana i inne

Uczelnie w Krakowie zachęcają przyszłych
studentów wymyślając coraz bardziej nietypowe kierunki. Na Uniwersytecie Rolniczym
będzie można studiować: żywienie człowieka
z dietetyką, hodowlę i użytkowanie zwierząt,
bioinżynierię rozrodu zwierząt, żywienie
i dietetykę zwierząt.

XI Ogólnopolskie Dni Owada
Kraków, 3–5 czerwca 2011 r.

3-metrowe modele owadów w holu Wydziału Ogrodniczego

„Owadzie tatuaże”

Bogate kolekcje patyczaków

Prezentacje ciekawych gatunków krajowych, na zdjeciu karmiony
Turkuć Podjadek

„Hakuna Matata” – kuchnia entomologiczna

Warsztaty z parazytologii

XI Ogólnopolskie Dni Owada
Kraków, 3–5 czerwca 2011 r.

Liczni odwiedzający

Wije, chrząszcze i karaczany

Zajęcia dla dzieci

Pokaz biologicznego zwalczania szkodliwych organizmów

Spreparowane owady z rodzin: kuskowatych, jelonkowatych, rochatyńców oraz pajęczaków

Prezentacje żywych okazów ptaszników

Damy i Huzary, spektakl na zakończenie Festiwalu Nauki, fot. Adam Mróz

Festyn Nauki na Rynku Głównym, fot. Mariusz Dacko

Koncert inauguracyjny, fot. Adam Mróz

Debata naukowa „Od polonu i radu do protonoterapii”, fot. Marcin Kopyra

XI Festiwal Nauki „Materia – Człowiek – Kultura”
Kraków, 11–14 maja 2011 r.

Festyn Nauki na Rynku Głównym, fot. Mariusz Dacko

Festyn Nauki, płukanie złota, fot. Marcin Kopyra

XI Festiwal Nauki „Materia – Człowiek – Kultura”
Kraków, 11–14 maja 2011 r.

Festyn Nauki na Rynku Głównym, zabawy dla dzieci, fot. Adam Mróz

Miłosz portret złożony – wystawa, fot. Adam Mróz

Festyn Nauki na Rynku Głównym, fot. Marcin Kopyra

Koncert chórów akademickich „Przyroda w muzyce”, fot. Marcin Kopyra

XI Festiwal Nauki „Materia – Człowiek – Kultura”
Kraków, 11–14 maja 2011 r.

Przykładowa prezentacja AWF w Krakowie, fot. Adam Mróz

Studencki Zespół Góralski Skalni, fot. Marcin Kopyra

Prezentacja Wydziału Leśnego UR, fot. Adam Mróz

Przykładowa prezentacja UJ Collegium Medicum, fot. Marcin Kopyra

XI Festiwal Nauki „Materia – Człowiek – Kultura”
Kraków, 11–14 maja 2011 r.

Władze Uniwersytetu odwiedzają prezentacje, fot. Marcin Kopyra

Występy na estradzie, Krakowska Orkiestra Staromiejska, fot. Marcin Kopyra

Tramwaj Festiwalu Nauki, fot. Marcin Kopyra

Wybrane prezentacje UR, fot. Marcin Kopyra

XI Festiwal Nauki „Materia – Człowiek – Kultura”
Kraków, 11–14 maja 2011 r.

Zespół cheerleaders UR, fot. Marcin Kopyra

Zespół Sygnalistów Mysliwskich „Hagard”, fot. Adam Mróz

Zespół Iglika, fot. Marcin Kopyra

XI Festiwal Nauki „Materia – Człowiek – Kultura”
Kraków, 11–14 maja 2011 r.

VI Święto Ogrodów na Uniwersytecie Rolniczym, 8 czerwca 2011 r.

Uroczyste otwarcie Święta Ogrodów z udziałem władz Uczelni

Zwiedzanie kolekcji Katedry Roślin Ozdobnych

