Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
WYBORY NA KADENCJÊ 2005-2
2008
W dniu 25 lutego br., na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, Senat Akademii zatwierdzi³ Regulamin wyborczy organów jednoosobowych Uczelni,
przedstawicieli do organów kolegialnych oraz elektorów do ogólnopolskiego zebrania wyborczego, które wybierze cz³onków Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. W Regulaminie tym okrelone zosta³y nie tylko szczegó³owe zasady i tryb
przeprowadzanie wyborów na wydzia³ach i w skali Uczelni, ale równie¿ harmonogram wyborczy. W lutym wybrani zostali równie¿ przewodnicz¹cy i cz³onkowie
wydzia³owych komisji wyborczych. Zgodnie z Regulaminem wybory rozpoczê³y
siê od zg³aszania kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (pocz¹tek
marca br.) i zakoñczy³y 8 czerwca wyborem elektorów [...] do Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego.
Przygotowania do tych wyborów rozpoczê³a Uczelniana Komisja Wyborcza
(jeszcze w starym sk³adzie) ju¿ w jesieni 2002 r., bezporednio po zakoñczonych wówczas wyborach, proponuj¹c szereg poprawek do Statutu AR, które
mia³y usprawniæ przebieg wyborów, i które w wiêkszoci zosta³y przyjête przez
Senat AR. Zakoñczone niedawno wybory przeprowadzone zosta³y zgodnie
z Regulaminem wyborczym w atmosferze spokoju i odpowiedzialnoci. Pomimo
tego, ¿e na wszystkich wydzia³ach przewodnicz¹cy wydzia³owych komisji wyborczych po raz pierwszy pe³nili te funkcje, wybory na wszystkich etapach przebiega³y sprawnie, z dotrzymaniem przyjêtego przez Senat harmonogramu. Do
Uczelnianej Komisji Wyborczej wp³yn¹³ tylko jeden protest. Po rozpatrzeniu protestu Komisja stwierdzi³a, ¿e jest on nieuzasadniony a spowodowany zosta³ niew³aciw¹ interpretacj¹ Regulaminu wyborczego przez osobê wnosz¹c¹ protest.
Wyniki wszystkich zebrañ wyborczych podawane by³y na bie¿¹co do wiadomoci spo³ecznoci akademickiej Uczelni w formie komunikatów nie tylko na tablicach Uczelnianej i wydzia³owych komisji wyborczych ale równie¿ odpowiednio
na stronach internetowych Akademii i poszczególnych wydzia³ów, zwykle nie
póniej ni¿ 1 godzinê po zakoñczeniu zebrania wyborczego. Najwa¿niejsze wyniki tych wyborów jeszcze raz prezentowane s¹ poni¿ej.
Wszystkim wybranym sk³adam serdeczne gratulacje i ¿yczenia sprawowania
dobrych rz¹dów ku po¿ytkowi i rozwoju Naszej Alma Mater.
Sk³adam równie¿ podziêkowanie wielu osobom na wszystkich wydzia³ach
za zaanga¿owanie, powiêcenie i dodatkowe godziny pracy przy wyborach,
a szczególnie Pani mgr Halinie Kowalczyk z Dzia³u Organizacyjno-Prawnego,
która zajmowa³a siê stron¹ organizacyjno-techniczn¹ wyborów i by³a mê¿em
opatrznociowym Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Prof. dr hab. Florian Gambu
Przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej
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W£ADZE UCZELNI NA KADENCJÊ 20052008
Rektor

prof. dr hab. Janusz ¯mija

Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Wspó³pracy z Gospodark¹
prof. dr hab. Zenon Pijanowski
Prorektor ds. Nauki i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
prof. dr hab. Krystyna Koziec
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. dr hab. W³odzimierz Sady
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Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
Dziekan
Prodziekan ds. Studiów Dziennych
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych i Podyplomowych
Prodziekan ds. Nauki i Wspó³pracy






Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
Dziekan
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

 prof. dr hab. Franciszek Borowiec
 prof. dr hab. Zygmunt Gil
 dr hab. Czes³aw Klocek, prof. AR

Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
Dziekan
Prodziekan ds. Studentów kierunku In¿ynieria rodowiska
Prodziekan ds. Studentów kierunku Geodezja
Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Zaocznych






Wydzia³ Leny
Dziekan
Prodziekan ds. Studenckich
Prodziekan ds. Ogólnych

 prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
 dr in¿. Jerzy Skrzyszewski
 prof. dr hab. Józef Suliñski

Wydzia³ Ogrodniczy
Dziekan
Prodziekan ds. Studenckich
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Zaocznych

 prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek
 prof. dr hab. Kazimierz Wiech
 dr hab. Anna Pindel

Wydzia³ Agroin¿ynierii
Dziekan
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Prodziekan ds. Organizacji i Wspó³pracy

 prof. dr hab. Norbert Marks
 dr hab. Bogus³aw Cielikowski
 dr hab. Kazimierz Rutkowski

Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
Dziekan
Prodziekan ds. Nauczania
Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego i Wspó³pracy

 prof. dr hab. Pawe³ Pisulewski
 dr hab. Genowefa Bonczar
 dr hab. Marek Sikora

prof. dr hab. Teofil £abza
prof. dr hab. Florian Gambu
dr hab. Andrzej Lepiarczyk
prof. dr hab. El¿bieta Pisulewska

prof. dr hab. Jan Pawe³ek
dr hab. Marek Ptak
dr hab. Krzysztof Gawroñski
dr in¿. Marian D³ugosz

www.ar.krakow.pl
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SK£AD SENATU NA KADENCJÊ 20052008
1) prof. dr hab. Janusz ¯mija

Rektor

2) prof. dr hab. Zenon Pijanowski

Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Wspó³pracy z Gospodark¹

3) prof. dr hab. W³odzimierz Sady

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

4) prof. dr hab. Krystyna Koziec

Prorektor ds. Nauki i Wspó³pracy Miêdzynarodowej

5) prof. dr hab. Teofil £abza

dziekan WR-E

6) prof. dr hab. Franciszek Borowiec

dziekan WHiBZ

7) prof. dr hab. Jan Pawe³ek

dziekan WIiG

8) prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

dziekan WL

9) prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek

dziekan WO

10) prof. dr hab. Norbert Marks

dziekan WA

11) prof. dr hab. Pawe³ Pisulewski

dziekan WT¯

12) prof. dr hab. Florian Gambu

przedst. profesorów WR-E

13) dr hab. Andrzej Kotala, prof. AR

przedst. profesorów WR-E

14) prof. dr hab. Joanna Niemyska-£ukaszuk

przedst. profesorów WR-E

15) prof. dr hab. Piotr Epler

przedst. profesorów WHiBZ

16) prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

przedst. profesorów WHiBZ

17) prof. dr hab. Wac³aw Bieda

przedst. profesorów WIiG

18) dr hab. Krzysztof Ostrowski, prof. AR

przedst. profesorów WIiG

19) prof. dr hab. Józef Suliñski

przedst. profesorów WL

20) dr hab. Janusz ¯uchowski

przedst. profesorów WL

21) prof. dr hab. Anna Bach

przedst. profesorów WO

22) prof. dr hab. Andrzej Libik

przedst. profesorów WO

23) prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski

przedst. profesorów WA

24) prof. dr hab. Tadeusz Tuszyñski

przedst. profesorów WT¯

25) dr in¿. Andrzej Krasnodêbski

przedst. pom. naucz. akad. WR-E

26) dr in¿. Barbara Tombarkiewicz

przedst. pom. naucz. akad. WHiBZ

27) dr in¿. Stanis³aw Bacior

przedst. pom. naucz. akad. WIiG

28) dr in¿. Jaros³aw Socha

przedst. pom. naucz. akad. WL

29) dr in¿. Jerzy Kurzawiñski

przedst. pom. naucz. akad. WO

30) dr in¿. Sylwester Tabor

przedst. pom. naucz. akad. WA

31) dr in¿. Jerzy Pa³asiñski

przedst. pom. naucz. akad. WT¯

32) mgr Stefan Za³ucki

przedst. pom. naucz. akad. jedn. ogólnoucz.

33) in¿. Regina G³owacka

przedst. pracowników in¿. -tech. (WL)

34) mgr in¿. Katarzyna Zasoñska

przedst. pracowników in¿. -tech. (WO)

35) mgr in¿. Krzysztof Ro¿ek

przedst. pracowników administracji

36) in¿. Marian Kwerka

przedst. pracowników obs³ugi

37) Bartosz Arkuszewski (WL)

URSS

38) Jolanta Borecka (WA)

URSS

39) Jacek Hyrc (WR-E)

URSS

40) Krzysztof Klêczar (WHiBZ)

URSS
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SK£AD RAD WYDZIA£ÓW AR NA KADENCJÊ 20052008
(USTALONY WG STANU ZATRUDNIENIA NA 31 STYCZNIA 2005 R.)

Wydzia³

Profesorowie
i doktorzy habilitowani

Przedstawiciele
poz. naucz.
akademickich

pracowników
technicznych

studentów

Razem

WR-E

45

15

7

7

75

WHiBZ

37

12

6

6

61

WIiG

32

11

4

4

53

WL

27

9

4

4

45

WO

32

11

4

4

53

WA

23

8

3

3

38

WT¯

21

7

3

3

35

Elektorzy do ogólnopolskiego zebrania wyborczego,
którzy wybior¹ przedstawicieli uczelni rolniczych do Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
na kadencjê 20062008
I. Nauczyciele akademiccy posiadaj¹cy tytu³ profesora lub stopieñ doktora habilitowanego
1. prof. dr hab. Wojciech Bartnik
2. prof. dr hab. Karol Kuku³a
3. prof. dr hab. Jan Siekierski
4. prof. dr hab. Zbigniew lipek
II. Nauczyciele akademiccy posiadaj¹cy stopieñ naukowy doktora
1. dr in¿. Aleksy Ga³ka
2. dr in¿. Ireneusz Grzywnowicz
Przygotowa³ prof. Florian Gambu

SYLWETKI REKTORA, PROREKTORÓW,
DZIEKANÓW
REKTOR AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE

PROF. DR HAB. JANUSZ ¯MIJA

Urodzi³ siê 6 wrzenia 1949 r. w Rudnie, pow. Gliwice. ¯ona Renata z domu Srokowska, synowie: Jakub
(ur. 1976 r.) i Dariusz (ur. 1978 r.).
Studia ukoñczy³ na Wydziale Rolniczym AR (specjalizacja Ekonomika rolnictwa) w 1973 r., przygotowuj¹c
pracê magistersk¹ Organizacja zbioru zbó¿ i prac maga-
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zynowych w PGR Kamieniec woj. Katowice. W 1981 r.
obroni³ na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej
w Krakowie pracê doktorsk¹ Organizacyjno-ekonomiczne aspekty produkcji mleka w wielkotowarowych fermach
krów mlecznych (na przyk³adzie wybranych gospodarstw
pañstwowych), uzyskuj¹c stopieñ doktora nauk rolniczych. Promotorem pracy doktorskiej by³ doc. J. Martyna.
W 1992 roku przeprowadzi³ przewód habilitacyjny
na Uniwersytecie w Rostocku sk³adaj¹cy siê z: obrony
pracy habilitacyjnej (02.04.1992) Untersuchung zur

www.ar.krakow.pl
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Wirkung ausgewählter Einflußfaktoren auf die Effektivität der Produktion von Kuhmilch in der Republik Polen, wyk³adu habilitacyjnego (27.04.1992) Die Entwicklung der Agrarstruktur in der Republik Polen i kolokwium
habilitacyjnego (27.04.1992), Stand und Entwicklung
der Organisation der Rinderproduktion in der Republik
Polen, uzyskuj¹c stopieñ naukowy doktora habilitowanego ekonomii w zakresie rolnictwa (zawiadczenie
MEN DZ/VIII-1185/92 z 25.08.1992 r.).
Procedura o tytu³ profesora nauk ekonomicznych
przeprowadzona zosta³a na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Tytu³ naukowy profesora nauk ekonomicznych przyznany zosta³ decyzj¹ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r.
Pracê naukow¹ rozpocz¹³ 1 wrzenia 1973 r. w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie na stanowisku asystenta sta¿ysty
a nastêpnie starszego asystenta (od 1 lutego 1975 r.), od
1 grudnia 1981 r. adiunkta. W 1994 r. zosta³ powo³any na
stanowisko kierownika Zak³adu Agrobiznesu Akademii
Rolniczej w Krakowie, za w roku 1997 na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w tym¿e Zak³adzie. Od 2002
roku do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Agrobiznesu. W okresie 19962002 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Rolniczego ds. studentów. Od 1 wrzenia
2002 r. jest dziekanem Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego i cz³onkiem Senatu AR. 14 kwietnia 2005 r. zosta³
wybrany na Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie.
W latach 19951998 by³ kierownikiem Studium Podyplomowego AR w Krakowie Marketing artyku³ów rolno-¿ywnociowych, a w latach 19982001 kierownikiem Studium Podyplomowego Marketing i zarz¹dzanie
w agrobiznesie w aspekcie integracji z Uni¹ Europejsk¹. Od 1993 r. jest cz³onkiem Komisji Rady Wydzia³u
ds. egzaminu doktorskiego z jêzyka niemieckiego, przewodnicz¹cym lub cz³onkiem Komisji Rekrutacyjnej Wydzia³u Rolniczego, cz³onkiem Komisji Programowej Rady Wydzia³u ds. Kierunku Zarz¹dzanie i Marketing oraz
Specjalnoci Agroekonomia, a w latach 19962002 by³
cz³onkiem Senackiej Komisji ds. dydaktycznych i studenckich.
W 1977 roku pod kierunkiem prof. F. Manieckiego
odby³ 2-miesiêczny sta¿ naukowy w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych w SGGW. W latach 19771981 odby³ krótkoterminowe sta¿e naukowe:
na Wydziale Ekonomicznym Wy¿szej Szko³y Rolniczej
w Nitrze (4 m-ce), w 1982 w Uniwersytecie w Rostocku
w Instytucie Ekonomiki Produkcji Zwierzêcej (6 m-cy),
w 1985 r. w Uniwersytecie Gödollo (1 m-¹c).
W latach 19851988 kierowa³ miêdzynarodowymi
badaniami polsko-s³owackimi (we wspó³pracy z Wy¿sz¹
Szko³¹ Rolnicz¹ w Nitrze) z zakresu organizacji i ekonomiki chowu byd³a mlecznego. W latach 19941996
wspó³koordynowa³ program TEMPUS, który realizowa-

ny by³ wspólnie z Scottisch Agricultural College (SAC),
University of Limerick i Akademi¹ Rolnicz¹ w Poznaniu.
Po habilitacji odby³ sta¿e naukowe w dziewiêciu zagranicznych uniwersytetach. W ostatnich latach wspó³pracuje
w badaniach z takimi zagranicznymi orodkami naukowymi jak: Uniwersytet w Rostocku, Instytut Rozwoju Rolnictwa Europy rodkowo-Wschodniej w Halle, Uniwersytet
Rolniczy (Bodenkultur) w Wiedniu, Uniwersytet Rolniczy
w Nitrze, Uniwersytet Bohemia w Czeskich Budziejowicach. Wspó³pracuje równie¿ w kraju z katedrami ekonomicznymi Akademii Rolniczych i SGGW oraz Wydzia³em
Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydzia³em
In¿ynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu i Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Poznaniu.
Na Wydziale Rolniczym jest wspó³autorem planów
i programów studiów na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing, specjalnoæ Zarz¹dzanie i Marketing w Gospodarce ¯ywnociowej, specjalnoæ Agroekonomia oraz Studium Podyplomowego Marketing Produktów Rolno-Spo¿ywczych oraz Zarz¹dzanie i Marketing w Agrobiznesie.
£¹czny dorobek naukowy obejmuje 202 pozycje
w tym 94 oryginalne prace twórcze (26 zagranicznych),
14 ksi¹¿ek i skryptów, 53 innych publikacji oraz 41 ekspertyz i opinii. G³ówne kierunki jego badañ to: organizacja i nak³ady pracy w chowie krów mlecznych, efektywnoæ produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw z chowem
byd³a, organizacja i ekonomika produkcji mleka, uwarunkowania rozwoju terenów wiejskich, problemy rozwoju
agrobiznesu i przedsiêbiorczoci na terenach wiejskich.
Opublikowa³ miêdzy innymi takie prace jak: Die
südostpolnische Landwirtschaft und Chancen des ökologischen Landbaus, Rostocker Agrar- und Uweltwissenschaftliche Beiträge, 3, Universität Rostock, 1995; Structural changes in the Agribusiness of Southern Poland,
Zbornik Vedeckich Prac Polnohospodarskej Uniwerzity v
Nitrze, Nitra 1999; Untersuchung zur Wirkung ausgewählter Einflussfaktoren auf die Effektivität der Produktion von Kuhmilch in der Republik Polen, Rostock 1992,
Kraków 1993; Przedsiêbiorczoæ w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w regionie Ma³opolski, Wyd.
Kraków, 1999; Zarz¹dzanie i marketing w agrobiznesie
wobec integracji z Uni¹ Europejsk¹, Wyd. Kraków, 2000.
Wypromowa³ 6 doktorów oraz kierowa³ 101 pracami
magisterskimi. By³ recenzentem 18 rozpraw doktorskich, ponadto 1 doktoratu i 1 habilitacji w Niemczech.
W latach 19951997 pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu w Polsce. Jest cz³onkiem Rad Naukowych: w latach Magurskiego Parku Narodowego
(19952000), Krajowego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych (od 1999 r.). Od 2000 roku jest
cz³onkiem Komitetu Steruj¹cego przy Marsza³ku województwa ma³opolskiego, a od 2003 r. cz³onkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Wspó³pracuje z Orodkami Doradztwa Rolniczego Polski po³udniowej.

www.ar.krakow.pl
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W 1997 r. wraz z grup¹ pracowników naukowych
rodowiska uniwersyteckiego Krakowa podj¹³ inicjatywê
wydawania interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pod nazw¹ Studia Ma³opolskie, przekszta³conego nastêpnie w Krakowskie Studia Ma³opolskie, pomylanego
jako forum dyskusji nad problemami regionu. Od za³o¿enia do chwili obecnej wchodzi w sk³ad Rady Programowej oraz Zespo³u Redakcyjnego tego czasopisma.
Odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi RP (1999 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002 r.) oraz
Z³otym Medalem Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze za
wspó³pracê naukow¹ (2005 r.). Wyró¿niony kilkunastoma nagrodami Rektora AR w Krakowie za dzia³alnoæ
naukow¹ i dydaktyczn¹.

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI UCZELNI
I WSPÓ£PRACY Z GOSPODARK¥

PROF. DR HAB. ZENON PIJANOWSKI

Urodzi³ siê 15 padziernika 1941 roku w Dankowie, woj.
l¹skie. ¯ona Zofia z d. Babicz, dzieci: Piotr (ur. 1970 r.),
Jacek (ur. 1972 r.), Justyna (ur. 1977 r.).
Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krzepicach
(1959). Studia odby³ na Wydziale Melioracji Wodnych
Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Krakowie (1964), uzyskuj¹c
tytu³ magistra in¿yniera melioracji wodnych o specjalizacji budownictwa wodno-melioracyjnego. Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych uzyska³ po obronie pracy
doktorskiej pt. Metodyka melioracji kompleksowych
wy¿yn lessowych Niecki Nidziañskiej na przyk³adzie wsi
Pa³ecznica, pow. Proszowice, nadany uchwa³¹ Rady
Wydzia³u Melioracji Wodnych WSR w Krakowie w dniu
12 lipca 1974 r.; promotorem rozprawy by³ prof. dr hab.
Piotr Prochal. Habilitowa³ siê na Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie (23 kwietnia 1993 r.) w zakresie kszta³towania rodowiska  kompleksowego urz¹dzania terenów wiejskich, na podstawie rozprawy pt. Analiza stosowanych d³ugoci uprawowych oraz ustalenie optymalnej d³ugoci dzia³ek i gêstoci
dróg rolniczych w Polsce po³udniowej, Zesz. Nauk. AR
w Krakowie, ser. Rozprawy, 170, 1993, wyró¿nionej nagrod¹ I stopnia Rektora AR w Krakowie. Tytu³ naukowy
profesora nauk rolniczych uzyska³ w 2002 roku.
Po skoñczeniu studiów przebywa³ w Szwajcarii
(19641966) pracuj¹c w In¿ynieryjnym Biurze Melioracyjno-Geodezyjnym w Szafuza jako in¿ynier. Uczestniczy³
i prowadzi³ prace zwi¹zane z melioracjami rolnymi, scaleniami, budow¹ dróg rolniczych oraz pomiarami geodezyjnymi. Od padziernika 1966 r. pracuje w Katedrze Melioracji Rolnych i Lenych (by³ej WSR), najpierw jako asystent,
starszy asystent (19671974), adiunkt (19741997), a od
roku 1997 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
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Ukoñczy³ roczne studia podoktoranckie w Instytucie
In¿ynierii Rolnej Politechniki Federalnej w Zurychu
(19751976). Odby³ krótkoterminowe sta¿e naukowe i zawodowe: na Uniwersytetach w Rostocku, Berlinie, Halle
i Bernburgu (1967, 1974, 1985, 1987, 1998), w Instytucie
Hydromelioracyjnym w Moskwie (1979), w Katedrze Melioracji WSR w Nitrze (1980), na Wydziale Kszta³towania i In¿ynierii rodowiska na Uniwersytecie w Wageningen
(1994) oraz w Instytucie In¿ynierii Rolnej Politechniki Federalnej w Zurychu (1983, 1991 i semestralne 1994/95).
By³ cz³onkiem wielu Komisji Senackich i Uczelnianych miêdzy innymi Senackiej Komisji ds. Rolniczych
i Lenych Zak³adów Dowiadczalnych, Komisji ds. Bud¿etu i Organizacji oraz Komisji Dydaktycznej. Wchodzi³
w sk³ad Komitetu Organizacyjnego 100-lecia Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie (198990).
W latach 199699 pe³ni³ funkcjê prodziekana do spraw
studenckich, a od roku 1999 jest dziekanem Wydzia³u
In¿ynierii rodowiska i Geodezji.
Zainteresowania naukowe obejmuj¹ problematykê in¿ynieryjnego kszta³towania rodowiska. W pocz¹tkowym
okresie zajmowa³ siê badaniami dzia³ania urz¹dzeñ melioracyjnych w przypadkach szczególnych (na obszarach
szkód górniczych, wykorzystania drenowañ do nawodnieñ podpowierzchniowych) oraz ochron¹ gleb przed
erozj¹. G³ówna dzia³alnoæ badawcza dotyczy problematyki kszta³towania i zagospodarowania terenów wiejskich
w Polsce a w szczególnoci: doskonalenia zasad przeciwerozyjnego kszta³towania roz³ogu u¿ytków rolnych
w górach oraz ustalenia dla obszaru Polski po³udniowej
stosowanych d³ugoci uprawowych w zale¿noci od uk³adu gruntów, struktury upraw, si³y poci¹gowej i wielkoci
gospodarstw, jak równie¿ optymalnych d³ugoci uprawowych i gêstoci dróg rolniczych. Na przyk³adzie kilku wsi
[Trybsza, £apsz Wy¿nych, £apszanki, B³êdowej Tyczyñskiej oraz Zabratówki] poda³ nowy sposób kszta³towania
obszarów wiejskich w Polsce z wykorzystaniem in¿ynierii
systemowej. Po habilitacji swoje zainteresowania naukowe poszerzy³ o badania zwi¹zane z problematyk¹ wp³ywu u¿ytkowania mikrozlewni górskich na zasoby wodne
i wynoszenie sk³adników chemicznych. W ostatnich latach uczestniczy³ w badaniach dotycz¹cych opracowania
wytycznych wykonywania ocen oddzia³ywania autostrad
na rodowisko. Jest autorem lub wspó³autorem ³¹cznie
142 prac naukowych, w tym 98 opublikowanych z czego
74 oryginalnych prac badawczych.
Jest promotorem dwóch zakoñczonych i jednego
bêd¹cego w toku przewodów doktorskich. Pod jego
opiek¹ wykonano 43 prace magisterskie, prowadzi³
7 prac dyplomowych wykonywanych na Spiszu Polskim
przez studentów szwajcarskich. Wielokrotnie organizowa³ i prowadzi³ w Polsce æwiczenia terenowe z zakresu
in¿ynierii rodowiska i rozwoju obszarów wiejskich dla
studentów Wydzia³u In¿ynierii Rolnej z Politechniki Federalnej w Zurychu i studentów polskich w Szwajcarii.
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Aktywny w rodowisku akademickim i zawodowym,
pracowa³ spo³ecznie jako cz³onek lub przewodnicz¹cy
Zarz¹du Ko³a Zak³adowego SITWM NOT przy b. Wydziale Melioracji Wodnych (196786) i Zarz¹du Wojewódzkiego SITWM (198487). W latach 198081 pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego przy Wydziale Melioracji Wodnych.
Zaanga¿owany organizacyjnie na rzecz nauki, bierze
czynny udzia³ w pracach nastêpuj¹cych komitetów i towarzystw naukowych w których jest cz³onkiem: Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie (od
1992 r., a od 1993 r.  cz³onek Prezydium); Sekcji Kszta³towania i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komitetu Melioracji i In¿ynierii rodowiska PAN w Warszawie (od 1992 r.);
Komisji Geodezji i In¿ynierii rodowiska PAN Oddzia³
w Krakowie (od 1996 r.); Komisji Infrastruktury Wsi PAN,
Oddzia³ w Krakowie (od 1999 r.); Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich w Krakowie  afiliowanego przy PAN w Warszawie (Prezes Zarz¹du od 1992 r.);
a tak¿e miêdzynarodowej organizacji zajmuj¹cej siê
problematyk¹ rozwoju i ochrony obszarów górskich
w Europie EUROMONTANY z siedzib¹ w Brukseli (wiceprzewodnicz¹cy w latach 19962000, a od 2000 cz³onek Komisji rewizyjnej). Jest redaktorem naczelnym
Wiadomoci Ziem Górskich (od 1999 r.) oraz cz³onkiem
Rady Programowej Wiadomoci Melioracyjnych i £¹karskich (od 2001 r.) i Landnutzung und Landentwicklung,
Blackwell Verlag Berlin (od 2002 r.).
Wspó³pracuje z Instytutem In¿ynierii Rolnej Politechniki Federalnej w Zurychu, Instytutem In¿ynierii rodowiska
Uniwersytetu w Halle-Wittenberdze (Niemcy) oraz z Urzêdem Wojewódzkim i Marsza³kowskim woj. Ma³opolskiego.
Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002) oraz srebrn¹ Odznak¹ SITWM NOT (1976), z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ SITWM-NOT w Warszawie (1997), z³ot¹ Odznak¹ za Zas³ugi
dla Województwa Nowos¹deckiego (1989). Za osi¹gniêcia
naukowe wyró¿niony zespo³ow¹ nagrod¹ Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (1998) oraz
wielokrotnie nagrodami Rektora AR w Krakowie.

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓ£PRACY
MIÊDZYNARODOWEJ

PROF. DR HAB. KRYSTYNA KOZIEC

Urodzi³a siê 4 padziernika 1954 roku w Kochanowie,
woj. ma³opolskie. M¹¿ Andrzej, dzieci Helena i Andrzej.
Studia odby³a na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie i w lutym 1978 roku obroni³a
z wyró¿nieniem pracê magistersk¹. Stopieñ naukowy
doktora nauk rolniczych uzyska³a w 1983 roku po przed-

stawieniu rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof.
dr hab. Stanis³awa Bobka pt. Reakcja kory nadnerczy
u owiec na ró¿ne zabiegi zootechniczne, stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fizjologii i endokrynologii zwierz¹t w roku 1991, na podstawie rozprawy pt. Rola uk³adu opioidowego i katecholaminowego w stanach stresowych, Zeszyty Naukowe
AR w Krakowie, Rozprawy, nr 147. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych otrzyma³a w 1998 roku.
Pracê w Katedrze Fizjologii Zwierz¹t na Wydziale
Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie rozpoczê³a po ukoñczeniu studiów  w marcu 1978 roku, najpierw jako asystent sta¿ysta, póniej asystent i starszy
asystent. W roku 1983 otrzyma³a etat adiunkta, w roku
1998 objê³a stanowisko profesora nadzwyczajnego,
a w 2004 roku stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjologii Zwierz¹t. Dodatkowo od grudnia 1988
do czerwca 1989 roku by³a zatrudniona na 1/2 etatu
w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie.
Odby³a sta¿e naukowe w Instytucie Fizjologii i ¯ywienia Zwierz¹t PAN w Jab³onnej, 5-ciokrotnie w okresach
dwu miesiêcznych, w 1983 roku w S³owackiej Akademii
Nauk w Ivance (3 tygodnie). W latach 1985  1988 przebywa³a na University of Kentucky w Lexingtonie (USA)
jako stypendystka w ramach polsko-amerykañskiej wymiany koordynowanej przez prof. Pieni¹¿ka.
Prof. dr hab. Krystyna Koziec prowadzi zajêcia dydaktyczne, zarówno wyk³ady jak i æwiczenia z fizjologii
i endokrynologii zwierz¹t dla studentów kilku kierunków
 Hodowli Zwierz¹t, Biologii Rozrodu, Agrobiologii,
Agroekonomii i Biotechnologii. Jest tak¿e autorem programów trzech elektywów dla studentów i doktorantów
Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t oraz Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii. Przez szeæ lat pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Wydzia³owej Komisji Wyborczej i Dydaktycznej, uczestniczy³a czynnie w innych
Komisjach pracuj¹cych na rzecz Wydzia³u.
G³ówne zainteresowania naukowe dotycz¹ interakcji
uk³adu nerwowego, endokrynnego i immunologicznego
w procesach wzrostu i rozwoju zwierz¹t oraz udzia³u
endogennych peptydów opioidowych w procesie nowotworzenia u ludzi. Prace badawcze prowadzone przez
profesor finansowane by³y g³ownie w ramach siedmiu
grantów (dwóch aparaturowych, promotorskiego, zamawianego i badawczych) otrzymanych w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat z Komitetu Badañ Naukowych. Dorobek
naukowy liczy 263 publikacje o charakterze miêdzynarodowym w tym doniesienia na miêdzynarodowe i krajowe konferencje naukowe, rozdzia³y w podrêcznikach
oraz prace przegl¹dowe z zakresu fizjologii i endokrynologii zwierz¹t.
W ci¹gu 27 lat pracy dla Wydzia³u prof. dr hab. Krystyna Koziec by³a opiekunem 52 magistrantów, oraz
promotorem trzech prac doktorskich. Wykona³a recenzje 14 prac doktorskich, 4 habilitacyjnych, dorobku na
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tytu³ profesora w USA, by³a superrecenzentem w Centralnej Komisji ds. Tytu³ów i Stopni Naukowych.
Wspó³pracuje z orodkami w kraju i za granic¹ (University of Kentucky, Uniwersytet Medyczny w Danii, University of Edinburgh), wykonuj¹c wspólne zadania badawcze,
wspó³organizuj¹c konferencje naukowe. W ramach umowy miêdzyrz¹dowej realizuje projekt badawczy z Research Institute for the Biology of Farm Animals w Dummersdorf. Prof. dr hab. Koziec by³a dwukrotnie (1996,1999) zapraszana do Uniwersytetu w Lexington (USA) w celu wyg³oszenia wyk³adów naukowych. Przedstawia³a wyk³ady
na miêdzynarodowych konferencjach w Monachium,
Lyonie, w Instytutach Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwach Naukowych. Jest cz³onkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Fizjologicznego, Endokrynologicznego,
Neuroendokrynologicznego, Biologii Rozrodu, Society for
Neuroscience. Pracuje w Komisji Biologicznej PAN w Krakowie, Komisji Endokrynologii i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN w Warszawie, Radzie Naukowej
Instytutu Fizjologii i ¯ywienia PAN w Jab³onnie. Przez
6 konkursów pracowa³a w sekcji PO6D Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji. Od 2003 roku jest redaktorem naczelnym
Acta Biologica Cracoviensia ser. Zoologia PAN.
Otrzyma³a liczne nagrody Rektora oraz nagrodê Sekretarza PAN za dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹.
W roku 1998 otrzyma³a Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.

PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH
I STUDENCKICH

PROF. DR HAB. W£ODZIMIERZ SADY

Prof. dr hab. W³odzimierz Sady urodzi³ siê 26 lipca
1946 roku w Por¹bce Uszewskiej. Studia wy¿sze ukoñczy³ w 1972 roku na Wydziale Ogrodniczym uzyskuj¹c
dyplom mgr in¿. Ogrodnictwa z wyró¿nieniem. Od 1974
roku do chwili obecnej pracuje na Wydziale Ogrodniczym naszej Akademii, kolejno jako asystent
(19721974), starszy asystent (19741977), adiunkt
(19771989), docent (19891996), profesor nadzwyczajny (od 1997 r.) i profesor zwyczajny (od 2004 r.). Stopieñ doktora nauk rolniczych uzyska³ na Wydziale
Ogrodniczym AR w Krakowie w 1977 roku. Habilitowa³
siê na tym samym Wydziale w 1987 roku. Tytu³ naukowy
profesora nauk rolniczych otrzyma³ w 1996 roku.
W latach 19921996 by³ kierownikiem Zak³adu, a od
1996 roku jest kierownikiem Katedry Uprawy Roli i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych. Od 2002 roku pe³ni funkcjê Dziekana Wydzia³u Ogrodniczego AR w Krakowie.
W okresie od kwietnia 1994 do marca 1995 roku by³
zatrudniony w ZPOW Alima-Gerber SA w Rzeszowie na
stanowisku doradcy naukowego-konsultanta ds. jakoci
surowca, zaopatrzenia i wspó³pracy z terenem.
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W latach 19791980 odby³ roczny sta¿ produkcyjny
w farmie Ivy Acres, a nastêpnie pó³ roczny sta¿ naukowy na Cornell University w USA. W latach 19821986
przebywa³ na krótkoterminowych sta¿ach naukowych
w Bu³garii w Instytucie Ko³arowa a nastêpnie w Instytucie Marica w Plovdiv oraz w Leningradzie w Instytucie
Agrofizyki. W 1995 roku przebywa³ na misji naukowej
w Reñskim Uniwersytecie w Bonn.
Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ problematyki zwi¹zanej z upraw¹, nawo¿eniem i ¿ywieniem mineralnym rolin ogrodniczych. Do wa¿niejszych osi¹gniêæ przed uzyskaniem tytu³u profesora nale¿y zaliczyæ prace nad zastosowaniem materia³ów pochodzenia organicznego jako pod³o¿y uprawowych,
oraz pionierskie w skali kraju badania interdyscyplinarne nad cienkowarstwowymi kulturami przep³ywowymi
w szklarniowej uprawie warzyw. Prace te obejmowa³y
szeroki wachlarz zagadnieñ z zakresu fizjologii mineralnego ¿ywienia rolin oraz optymalizacji warunków bezglebowej technologii uprawy rolin. Wyniki tych prac da³y podstawê do uzyskania patentu i wzoru u¿ytkowego.
Za osi¹gniêcia na tym polu zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Ministra Nauki szkolnictwa Wy¿szego i Techniki.
Po uzyskaniu tytu³u naukowego prowadzi szeroko
zakrojone badania zespo³owe, dotycz¹ce wp³ywu nawo¿enia, czynników glebowo-klimatycznych oraz fizjologiczno-biochemicznych na wartoæ od¿ywcz¹ i biologiczn¹ plonu rolin warzywnych.
Uzyskane wyniki badañ prezentowa³ na licznych
konferencjach, sympozjach krajowych i zagranicznych,
miêdzy innymi w Anglii, Holandii, Niemczech, Rosji
i W³oszech. Jego dorobek naukowy obejmuje 194 prace, w tym 95 oryginalnych prac twórczych, 6 podrêczników, skryptów, 40 prac popularno-naukowych. Jest te¿
autorem szeregu instrukcji wdro¿eniowych i zaleceñ dla
produkcji.
Prof. W. Sady prowadzi wyk³ady z przedmiotów
Uprawa roli i nawo¿enie rolin ogrodniczych, Wybrane zagadnienia z ochrony rodowiska oraz Nawo¿enie
warzyw. Opracowa³ programy nauczania oraz prowadzi zajêcia z zakresu podstaw ogrodnictwa z przedmiotu Technologia produkcji rolinnej i ogrodniczej dla studentów kierunku Zarz¹dzanie i Marketing, a tak¿e elektywy dla kierunku ogrodnictwo pt. Proekologiczne metody uprawy roli i rolin oraz Zrównowa¿ony rozwój
ogrodnictwa w procesie integracji europejskiej.
W ca³ym okresie dzia³alnoci zawodowej bra³ aktywny udzia³ w szkoleniach s³u¿b agrotechnicznych, nauczycieli zawodu i uczniów szkó³ zawodowych a tak¿e
producentów prowadz¹cych specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze. By³ opiekunem Ko³a Naukowego
Ogrodników, organizatorem studenckich obozów naukowych. Wypromowa³ 74 magistrantów z Wydzia³u Ogrodniczego. Pod jego kierunkiem zosta³y wykonane 4 prace
doktorskie, wszystkie obronione z wyró¿nieniem.
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Bardzo aktywnie anga¿owa³ siê w dzia³alnoæ organizacyjn¹, miedzy innymi jako: cz³onek Wydzia³owych Komisji ds. Dydaktycznych, ds. Rozwoju Wydzia³u, Senackiej Komisji ds. Organizacji, Rozwoju i Inwestycji oraz Komisji ds. Rolniczych Zak³adów Dowiadczalnych. Jako
kierownik Katedry Uprawy Roli i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych wykazywa³ du¿¹ aktywnoæ w pozyskiwaniu pozabud¿etowych rodków finansowych na wyposa¿enie
w aparaturê laboratoryjn¹ i prace badawcze.
Prof. W. Sady pe³ni³ szereg funkcji poza Uczelni¹.
By³ prezesem Stowarzyszenia In¿ynierów Techników
Ogrodnictwa w Krakowie, cz³onkiem Komisji Rolnej przy
Urzêdzie Dzielnicowym Kraków-Krowodrza, cz³onkiem
Komisji Nauk Rolniczych Lenych PAN, Oddzia³ w Krakowie. Bra³ aktywny udzia³ w pracach Wojewódzkiego
zespo³u ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Ogrodnictwa
w Rzeszowie, a tak¿e w pracach Wojewódzkiej Spo³ecznej Komisji Doradztwa Rolniczego przy WODR
w Boguchwale. By³ równie¿ autorem i g³ównym ekspertem dwóch projektów szkoleniowych PHARE zrealizowanych w Polsce po³udniowo-wschodniej.
Jest cz³onkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN,
Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych, Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych i wielu innych stowarzyszeñ i organizacji
spo³ecznych.

DZIEKAN WYDZIA£U
ROLNICZO-E
EKONOMICZNEGO

PROF. DR HAB. IN¿.
TEOFIL £ABZA

Urodzi³ siê 16 grudnia 1947 r. w Przeciszowie ko³o
Owiêcimia. ¯onaty z Aleksandr¹ Izabel¹ z d. Wêglarz
(mgr in¿. zootechnik); dzieci: Karolina Anna (1977, informatyk po UJ), Justyna Ma³gorzata (1981, studentka
prawa na uniwersytetach w Zurychu i Krakowie), Jan
Micha³ (1982, student telekomunikacji  AGH).
Absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Konarskiego w Owiêcimiu (1965) i Wydzia³u
Rolniczego Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Krakowie
(1970, mgr in¿. rolnictwa). Po studiach, przez rok, pracowa³ w Zak³adzie Dowiadczalnym Ziemniaka w Starym Olenie k. Kluczborka nale¿¹cym, wówczas, do Instytutu Ziemniaka. Z macierzyst¹ Uczelni¹, Wydzia³em
Rolniczo-Ekonomicznym (Rolniczym) i Katedr¹ Ogólnej

Uprawy Roli i Rolin (w przesz³oci w strukturach Instytutu Uprawy Roli i Rolin lub w randze Zak³adu) zawodowo zwi¹zany jest od 1971 roku; obecnie zatrudniony
na etacie profesora nadzwyczajnego.
Pracê magistersk¹ pt. Wydajnoæ ubogiej ³¹ki górskiej w zale¿noci od nawo¿enia mineralnego wykona³
w Katedrze £¹karstwa pod kierunkiem prof. Jana Filipka. Stopieñ naukowy doktora nauk rolniczych uzyska³
w 1979 r. na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie, na
podstawie rozprawy doktorskiej Wp³yw trzech poziomów nawo¿enia mineralnego w p³odozmianie na zawartoæ przyswajalnego fosforu i potasu w glebie lessowej
 promotor doc. Józef Reichert. Habilitowa³ siê na tym
samym Wydziale (doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie agronomii  uprawy roli i rolin) w 1995 na
podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy Ekologiczne i rolnicze aspekty zachwaszczenia
upraw zbo¿owych i okopowych w województwie krakowskim. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych
otrzyma³ w 2003.
Sta¿e naukowe odby³ w: ART w Olsztynie u prof. dr
hab. dr h. c. W. Niewiadomskiego (1974), WSI im. Ko³arowa w Plovdiv  Bu³garia u prof. A. ¯elewa (1976) oraz
kilka wyjazdów studyjnych, miêdzy innymi w: VSZ
w Pradze (1984), WSI w P³ovdiv (1988), UAR w Kijowie
(1990), INRA w Dijon (1997), UCC w Cork (2002), BOKU w Wiedniu (2004)
Dzia³alnoæ naukowa, któr¹ podj¹³ od pocz¹tku zatrudnienia w Uczelni i konsekwentnie realizuje do chwili
obecnej, jest merytorycznie ukierunkowana i zwi¹zana
z profilem badawczym jednostki macierzystej (zagadnienia ogólnouprawowe  gospodarka p³odozmianowa,
problematyka herbologiczna, a w ostatnich latach, tak¿e
dotycz¹ca sukcesji rolinnoci na porolnych terenach
od³ogowanych). Opublikowa³ 170 prac, w tym: 85 twórczych opartych na w³asnych wynikach, 63 artyku³ów
i komunikatów naukowych oraz 22 popularne i upowszechnieniowe Posiada tak¿e kilkanacie opracowañ
niepublikowanych, obejmuj¹cych syntezy wieloletnich
badañ i ekspertyzy. Bra³ czynny udzia³ w 55 konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych. W ramach pracy naukowo-badawczej wspó³pracowa³ z Instytutem Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach  Zak³ad Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wroc³awiu, Ministerstwem Rolnictwa, Instytutem Przemys³u
Organicznego w Warszawie, Urzêdem Wojewódzkim
w Czêstochowie, Zak³adami Przemys³u Farmaceutycznego Polfa w Krakowie, Koniecpolskimi Zak³adami
P³yt Pilniowych w Koniecpolu, i innymi.
Jest promotorem jednej wyró¿nionej pracy doktorskiej, opiekunem 37 prac magisterskich, 40 in¿ynierskich.
Recenzowa³ dorobek naukowy na tytu³ profesora, 7 prac
doktorskich, 15 wniosków  grantów KBN i kilkadziesi¹t
prac naukowych na potrzeby ró¿nych wydawnictw.
Uczestniczy³ w pracach komisji przeprowadzaj¹cych
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publiczne obrony prac doktorskich (ponad 30  czêsto
jako przewodnicz¹cy), w komisjach ds. przewodów habilitacyjnych (19  w wiêkszoci jako przewodnicz¹cy).
Od 2004 roku kieruje Katedr¹ Ogólnej Uprawy Roli
i Rolin. W kadencji 19962002 by³ prodziekanem ds. nauki i studiów zaocznych Wydzia³u Rolniczego (Rolniczo-Ekonomicznego), od 1999 r. jest cz³onkiem Senatu 
przedstawicielem samodzielnych pracowników Wydzia³u.
Przewodniczy Senackie Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich (od 2002), by³ równie¿ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
(19931996), jest cz³onkiem komisji senackich (Nauki,
Statutowej), od 1966 r. cz³onek Kolegium Elektorów ds.
wyboru Rektora, Przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji
Rekrutacyjnej  studia zaoczne (19972002) oraz cz³onek wielu innych komisji wydzia³owych.
Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych od czasu jego powo³ania (1983).
Odznaczony Srebrn¹ Odznak¹ za Zas³ugi dla Ziemi
Czêstochowskiej (1989), Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
(1999) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002).
Za dzia³alnoæ naukowo  badawcz¹ otrzyma³ 2-krotnie Zespo³ow¹ Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej
(1990 i 1999) oraz 13-krotnie Nagrodê Rektora AR
w Krakowie. Za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ na rzecz Wydzia³u i Uczelni 6-krotnie wyró¿niony
Nagrod¹ Rektora AR w Krakowie.

DZIEKAN WYDZIA£U
HODOWLI I BIOLOGII
ZWIERZ¥T

PROF. DR HAB.
FRANCISZEK BOROWIEC

Prof dr hab. Franciszek Borowiec urodzi³ siê 22 maja 1943 r. w Rudy-Rysiach, woj. ma³opolskie. Studia
ukoñczy³ w 1967 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera
zootechniki na Wydziale Zootechnicznym (obecnie Hodowli i Biologii Zwierz¹t). W 1976 roku stopieñ doktora
nauk rolniczych nada³a mu Rada Wydzia³u Zootechnicznego, a stopieñ naukowy doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie zootechniki (¿ywienie zwierz¹t i paszoznawstwo) uzyska³ w 1988 r. Kolokwium habilitacyjne zosta³o przyjête z wyró¿nieniem przez Radê
Wydzia³u, a pracê habilitacyjn¹ wyró¿niono nagrod¹ indywidualn¹ III stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych uzyska³ w 1999 r.
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W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej mianowa³ Franciszka Borowca na stanowisko profesora zwyczajnego.
Po ukoñczeniu studiów (w 1967 r.) podj¹³ pracê
w Katedrze ¯ywienia Zwierz¹t przechodz¹c wszystkie
kolejne stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W tej jednostce pracuje do chwili obecnej.
W okresie zatrudnienia odby³ d³ugoterminowy sta¿
naukowy w Niemczech i kilka sta¿y i misji naukowych
oraz naukowo-dydaktycznych w Pradze, Nitrze, Lipsku,
Berlinie, Rostocku, Lwowie i Lyonie.
W ci¹gu 37 lat pracy zawodowej pe³ni³ i pe³ni wiele
funkcji w komisjach senackich, wydzia³owych, a tak¿e
w komisjach o zasiêgu krajowym. Od 1996 r., przez dwie
kadencje, by³ prodziekanem ds. studentów. W 2002 roku
zosta³ wybrany dziekanem Wydzia³u. Od 1999 r. pe³ni
funkcjê kierownika Katedry ¯ywienia Zwierz¹t.
Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy obejmuj¹cy
364 publikacje, w tym 191 oryginalnych prac badawczych,
opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych
krajowych i zagranicznych. Wiele z nich w jêzyku angielskim i niemieckim, bêd¹cych na licie filadelfijskiej, posiadaj¹cych Impact Factor. Jest wspó³autorem 5. podrêczników o zasiêgu krajowym oraz autorem wielu wyg³oszonych referatów i doniesieñ przedstawionych na kongresach, sympozjach oraz konferencjach naukowych w kraju
i za granic¹.
Jego zainteresowania naukowe dotycz¹: wykorzystania zwi¹zków azotowych niebia³kowych w ¿ywieniu
prze¿uwaczy i ich wp³yw na wzrost, rozwój oraz wskaniki rozrodu; intensyfikacji produkcji pasz na u¿ytkach
zielonych w terenach górskich poprzez nawo¿enie mineralne, oceny jakoci tych pasz, a tak¿e mo¿liwoci ich
wykorzystania w ¿ywieniu byd³a i owiec jako czynnika
determinuj¹cego wielkoæ produkcji; wykorzystania systemu INRA do wartociowania i normowania pasz w ¿ywieniu prze¿uwaczy, wdro¿enie tego systemu w warunkach produkcyjnych w Polsce; wykorzystania nasion rolin oleistych (len, rzepak, s³onecznik), olejów i t³uszczów zwierzêcych w ¿ywieniu trzody chlewnej, drobiu
i prze¿uwaczy celem poprawy wartoci od¿ywczej
i prozdrowotnej uzyskiwanych produktów zwierzêcych,
takich jak: mleko, miêso, jaja, ze szczególnym uwzglêdnieniem profilu kwasów t³uszczowych w tych produktach i cholesterolu.
Jest promotorem 4 prac doktorskich, w tym 3 obronionych. Pod Jego kierunkiem wykonano 62. prace magisterskie i 8 in¿ynierskich. Wykona³ 2 recenzje dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego na tytu³
profesora, 1 recenzjê na stanowisko profesora zwyczajnego i 5 recenzji na stopieñ doktora habilitowanego
oraz 4 recenzje prac habilitacyjnych i 10 doktorskich.
Opiniowa³ lub recenzowa³ oko³o 200 prac do czasopism
naukowych, projektów badawczych, podrêczników
i skryptów oraz sprawozdañ koñcowych z grantów i innych realizowanych projektów.
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By³ lub jest cz³onkiem wielu organizacji i towarzystw
naukowych. Do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y: Komisjê Nauk Rolniczych i Lenych, Oddzia³ w Krakowie
PAN (19931996 i od 2003 r.); Sekcjê Zootechniczn¹
w KBN, gdzie by³ cz³onkiem i przewodnicz¹cym
(19972000); Komitet Nauk Zootechnicznych PAN; Polskie Towarzystwo Zootechniczne; Polskie Towarzystwo
¯ywienia Cz³owieka; Radê Naukow¹ Instytutu Zootechniki, gdzie pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego (w latach 20012004), w sk³ad tej¿e Rady zosta³ wybrany
ponownie w 2005 r. Wspó³pracuje z praktyk¹ rolnicz¹,
poprzez wyg³aszanie wyk³adów i seminariów dla s³u¿b
Orodków Doradztwa Rolniczego i w³acicieli specjalistycznych gospodarstw produkcji zwierzêcej, a tak¿e
popularyzacjê wyników badañ w formie artyku³ów popularno-naukowych i instrukcji wdro¿eniowych.
Za aktywn¹ dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ oraz prace na rzecz praktyki zootechnicznej zosta³ uhonorowany wieloma odznaczeniami: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyró¿niony trzema nagrodami Ministra Edukacji
Narodowej oraz licznymi nagrodami Rektora Akademii
Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie.

DZIEKAN WYDZIA£U
IN¿YNIERII RODOWISKA
I GEODEZJI

PROF. DR HAB. IN¿.
JAN PAWE£EK

Prof. dr hab. in¿. Jan Pawe³ek urodzi³ siê 10 lipca
1949 roku w Gnojniku w powiecie Brzesko. Studia wy¿sze odby³ w latach 19701975 na Wydziale Melioracji
Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyska³ tytu³ mgr in¿. melioracji wodnych. Stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych nada³a mu w 1984 r. Rada
Wydzia³u Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej
w Krakowie na podstawie rozprawy pt. Straty energii
w poziomych ruroci¹gach t³ocznych przy hydrotransporcie ziarnistego wêgla aktywnego stosowanego
w oczyszczaniu wody i cieków. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kszta³towania rodowiska  gospodarki wodnociekowej osiedli wiejskich uzyska³ (z wyró¿nieniem) w 1997 r. na tym
samym Wydziale na podstawie rozprawy Wykorzystanie
zapasu wody w celu zabezpieczenia ujêæ wodoci¹go-

wych z rzek i potoków górskich przy stanach podwy¿szonych mêtnoci i zawiesin, Zesz. Nauk. AR w Krakowie
ser. Rozprawy 215, 1966 r. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych uzyska³ w 2002 roku.
Po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ pracê w Instytucie
Budownictwa Wodnego i Ziemnego Akademii Rolniczej
w Krakowie, pocz¹tkowo na etacie: asystenta sta¿ysty,
asystenta (od lipca 1976 r.), starszego asystenta, adiunkta (od padziernika 1984 r.), na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od listopada 2002 r.). Jest kierownikiem Katedry Zaopatrzenia Osiedli w Wodê i Kanalizacji (od 1999 r.) przekszta³conej w 2000 r. z Zak³adu
o tej samej nazwie. W roku 2002 zosta³ wybrany Prodziekanem Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji.
Przebywa³ na dwumiesiêcznym sta¿u naukowym
w Akademii Rolniczej we Wroc³awiu (1979) oraz odby³
10-cio miesiêczny sta¿ na Politechnice w Zurychu
(19901991).
Jego prace naukowe i osi¹gniêcia maj¹ charakter
badañ stosowanych i dotycz¹ wiejskiej gospodarki wodno ciekowej. Prowadzone badania naukowe maj¹
w wiêkszoci charakter dowiadczalny i zwi¹zane s¹
z doskonaleniem naukowych podstaw programowania,
projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich systemów zaopatrzenia w wodê i usuwania cieków. Najwa¿niejsze z nich dotycz¹:
 hydrotransportu granulowanego wêgla aktywnego
stosowanego w oczyszczaniu wody i cieków,
 zu¿ycia wody w gospodarstwach wiejskich,
 jakoci wody powierzchniowej ujmowanej dla potrzeb
wodoci¹gowych oraz technologia jej oczyszczania
w powi¹zaniu z mo¿liwoci¹ stosowania zbiornikowej
rezerwy ujmowanej wody, na wypadek nadmiernego
jej zanieczyszczenia w rzekach lub potokach,
 prac nad odprowadzeniem i oczyszczaniem cieków
w osiedlach wiejskich.
W okresie po habilitacji rozszerzy³ obszar swoich badañ o kierunek badawczy dotycz¹cy odprowadzania
i oczyszczania cieków na terenach wiejskich. W ramach
tej tematyki przeanalizowa³ dzia³anie wielu oczyszczalni
cieków funkcjonuj¹cych na terenie Ma³opolski. Badania te
wykaza³y du¿e wahania jakoci i objêtoci dop³ywu cieków surowych do wiejskich oczyszczalni, spowodowane
z jednej strony ich dowo¿eniem ze zbiorników wybieralnych, z drugiej za niekontrolowanym dop³ywem wód
deszczowych i infiltracyjnych do kanalizacji. Wyniki tych
badañ, uzyskane z du¿ej liczby obiektów, zawieraj¹ informacje przydatne w projektowaniu oczyszczalni. Przy du¿ym zainteresowaniu spo³ecznoci lokalnych inwestycjami
zwi¹zanymi z gospodark¹ ciekow¹ na terenach wiejskich
maj¹ one szczególnie du¿e znaczenie praktyczne.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 120 prac,
w tym 86 publikowanych. Z ogólnej liczby 86 prac,
oryginalne prace twórcze to 61 pozycji, z czego 44 pozycje stanowi¹ prace indywidualne.
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Jest promotorem trzech prac doktorskich, w tym
dwóch zakoñczonych a trzeciej bêd¹cej w opracowaniu,
kierowa³ ponad 50 pracami magisterskimi realizowanymi w ramach kierunku dyplomowania Wodoci¹gi i Kanalizacje na studiach dziennych i zaocznych oraz
7 pracami in¿ynierskimi. Jest wspó³autorem programu studiów podyplomowych Infrastruktura sanitarna w ochronie
i kszta³towaniu rodowiska. W 2001 roku decyzj¹ Rektora
zosta³ powo³any na kierownika tego Studium.
Wspó³pracuje z praktyk¹ i ró¿nymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Wyniki jego badañ s¹ wykorzystywane w praktyce decyzyjnej i projektowaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w osiedlach wiejskich. Zagadnienie jakoci wód powierzchniowych
w wietle ich mo¿liwoci wykorzystania do celów wodoci¹gowych jest przedmiotem wspó³pracy miêdzynarodowej rozpoczêtej w 1997 roku z Niemieckim Zwi¹zkiem Firm FIGAWA (Bundesvereinugung der Firmen im
Gas- und Wasserfach E. V. FIGAWA) obejmuj¹cym oko³o 600 firm bran¿y wodoci¹gowo-kanalizacyjnej i gazowej. Wspó³praca ta zaowocowa³a w latach 1998 i 2000
dwiema miêdzynarodowymi konferencjami zorganizowanymi w Polsce nt. Ochrony jakoci i zasobów wód.
By³ inicjatorem organizacji tych konferencji, cz³onkiem
komitetu naukowego konferencji, redaktorem wydania
materia³ów konferencyjnych, a tak¿e przewodnicz¹cym
komitetu organizacyjnego jednej z nich (1988 r.). By³
przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego 4 ogólnopolskich konferencji naukowych zorganizowanych w latach 19962002 na tematy zwi¹zane z gospodark¹
wodno ciekow¹, ochron¹ wód oraz niezawodnoci¹
dzia³ania urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Aktywnie uczestniczy w pracy wychowawczej i organizacyjnej procesu dydaktycznego bêd¹c cz³onkiem wielu komisji uczelnianych i wydzia³owych: Komisji Senackiej ds. Inwestycji i Remontów (19931996), Senackiej
Komisji ds. Bud¿etu i Organizacji (19961999), Senackiej Komisji ds. Bud¿etu i Maj¹tku Uczelni (19992002),
Senackiej Komisji ds. Organizacji (19992002), Komisji
ds. Oceny Pracowników Dydaktycznych Jednostek Miêdzywydzia³owych (19992002), Senackiej Komisji Dydaktycznej (20022005) oraz Rektorskiej Komisji Stypendialnej (20022005). W latach 19861999 by³ przedstawicielem Wydzia³u w Uczelnianej Komisji Socjalnej,
w latach 19992002 by³ przewodnicz¹cym Wydzia³owej
Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych. Przez wiele lat by³ cz³onkiem Rady Uczelnianej
ZNP, pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Rady. Jest prezesem
(od 1998 r.) Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) (w latach 19921998 wiceprezes) i cz³onkiem Zarz¹du G³ównego tej organizacji (od 1998 r.). Od 1995 roku jest
cz³onkiem Zarz¹du Krakowskiego Towarzystwa Technicznego i od 1992 roku cz³onkiem Rady Krakowskiej
Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT.
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By³ cz³onkiem Sekcji In¿ynierii rodowiska Rolniczego
Komitetu Melioracji i In¿ynierii rodowiska Rolniczego
PAN (19961999), cz³onkiem Sekcji In¿ynierii i Ochrony
rodowiska Rolniczego Komitetu Melioracji i In¿ynierii
rodowiska Rolniczego PAN (19992002). Jest cz³onkiem Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN Oddzia³
w Krakowie (od 2000 r.) oraz Sekcji In¿ynierii Sanitarnej
Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN (od 2004 r.).
Odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Za
swoja dzia³alnoæ naukow¹ otrzyma³ nagrodê miasta
Krakowa oraz by³ 11-krotnie wyró¿niony nagrod¹ Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie; omiokrotnie za
dzia³alnoæ naukow¹ dwukrotnie za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i jednokrotnie za dzia³alnoæ organizacyjn¹. Za
dzia³alnoæ spo³eczn¹ w stowarzyszeniu PZITS zosta³
odznaczony Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ PZITS.

DZIEKAN WYDZIA£U
LENEGO

PROF. DR HAB.
TADEUSZ KOWALSKI

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski urodzi³ siê 8 grudnia
1950 r. w Czajowicach k/Ojcowa. W roku 1969 zda³ egzamin dojrza³oci w Technikum Lenym w Brynku. Studiowa³ lenictwo na Wydziale Lenym Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1974 r. uzyska³ dyplom magistra in¿yniera lenictwa z wyró¿nieniem. Pracê naukowo-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ 1 lipca 1974 r. w Katedrze
Fitopatologii Lenej pod kierunkiem Prof. Stanis³awa
Domañskiego, najpierw na etacie asystenta sta¿ysty,
a nastêpnie asystenta (od 1975 r.) i starszego asystenta (od 1976 r.). Ukoñczy³ w tym czasie roczny kurs pedagogiki szko³y wy¿szej. Pracê doktorsk¹ obroni³ z wyró¿nieniem w 1979 r. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk lenych rozpocz¹³ pracê na etacie adiunkta (od 1980 r.).
W 1987 r. po zdanym z wyró¿nieniem kolokwium habilitacyjnym uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauk lenych, po czym od 1988 r. rozpocz¹³ pracê na etacie docenta, a nastêpnie, od 1997 r., na stanowisku profesora
AR. Tytu³ naukowy profesora uzyska³ w 1999 r. Od 2004 r.
zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego.
Dowiadczenia naukowe zdobyte na macierzystym
Wydziale Lenym rozwija³ po otrzymaniu stypendium
im. Humboldta oraz stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft w Niemczech: na Uniwersytecie Ludwiga-
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-Maximiliana w Monachium, w Instytucie Biologii w Hannowersch Muenden i Braunschweigu, w Instytucie Maxa Plancka w Monachium oraz Muzeum Historii Natury
w Wiedniu. W ramach sta¿y naukowych, wspó³pracuj¹c
w licznych tematach badawczych, a tak¿e jako osoba zapraszana mia³ mo¿liwoæ wielokrotnego pobytu na Uniwersytecie we Freiburgu, Uniwersytecie Rolniczym
w Wiedniu, Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali (w Szwecji) oraz w ETH w Zurychu.
Prowadzi badania naukowe w zakresie dwóch dziedzin: mikologii i fitopatologii. Poprzez badania nad chorobami drzew w rejonach przemys³owych przyczyni³ siê
do opracowania wytycznych zagospodarowania lasu
w drzewostanach wzrastaj¹cych pod wp³ywem imisji.
W badaniach nad wa¿nymi gospodarczo chorobami
drzew zajmowa³ siê m.in.: osutk¹ sosny, zamieraniem
pêdów sosny, zamieraniem dêbu, buka i wierka oraz
epifitozyjnie wystêpuj¹cymi chorobami ¿o³êdzi. Oprócz
badañ nad uwarunkowaniami pojawu tych chorób, wiele uwagi powiêca³ badaniom ich etiologii. Badania te
pozwoli³y na stwierdzenie wystêpowania po raz pierwszy w Polsce takich sprawców chorób jak: Crumenulopsis sororia, Lophodermella sulcigena, Cyclaneusma minus, Dothistroma septospora czy Lophodermium seditiosum. Wspólnie z Prof. H. Butinem (RFN) wyjani³
udzia³ i rolê grzybów w procesie naturalnego oczyszczania pni z ga³êzi w odniesieniu do 11 iglastych i liciastych gatunków drzew lenych. Zajmowa³ siê tak¿e
grzybami endofitycznymi zasiedlaj¹cymi w sposób bezobjawowy ró¿ne organy rolinne oraz mo¿liwoci¹ powodowania przez nie chorób w warunkach stresowych.
Osi¹gniêcia z zakresu mikologii to przede wszystkim:
opisanie dziewiêciu nowych dla nauki gatunków grzybów oraz jednego nowego rodzaju, okrelenie nieznanych dotychczas powi¹zañ stadiów wegetatywnych
grzybów ze stadiami generatywnymi, wykrycie nowych
form morfologicznych i nowych stanowisk niektórych
grzybów oraz ustalenie we wspó³pracy z Instytutem Maxa Plancka sk³adu chemicznego krystalicznej substancji
produkowanej przez Mollisia sp. wp³ywaj¹cej hamuj¹co
na rozwój grzybni wielu patogenów in vitro.
Jest autorem lub wspó³autorem 238 opracowañ naukowych, w tym 126 publikacji, 28 nie opublikowanych
dokumentacji naukowych z wieloletnich badañ, 42 referatów naukowych i 42 ekspertyz dla gospodarki lenej.
Poród prac opublikowanych czo³ow¹ pozycjê zajmuj¹
oryginalne prace naukowe o charakterze monografii lub
rozpraw (90 publikacji). W jêzyku niemieckim i angielskim opublikowa³ 66 prac, z czego 54 w czasopismach
zagranicznych, g³ównie: European Journal of Forest
Pathology, Mycological Research, Canadian Journal of
Botany, Sydowia, Mycologia, Journal of Phytopathology,
Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde i Systematical
and Applied Microbiology. Poród 42 referatów, 19 wyg³osi³ w jêzyku niemieckim, w tym 15 poza granicami

kraju. Bra³ udzia³ w 11 miêdzynarodowych sympozjach
i konferencjach naukowych. Jest wspó³autorem 8 projektów wynalazczych zg³oszonych do opatentowania,
opublikowanych w Biuletynie Urzêdu Patentowego.
Od 1975 r. do chwili obecnej prowadzi ró¿norodne
zajêcia dydaktyczne: wyk³ady z zakresu fitopatologii lenej z mikrobiologi¹ dla studentów stacjonarnych Wydzia³u Lenego, specjalnoci Ochrona Zasobów Lenych (od 1997 r.), wyk³ady dla studentów I stopnia Zawodowego Studium Zaocznego (19901997), wyk³ady
monograficzne choroby drzew w rejonach przemys³owych, wyk³ady na Podyplomowym Studium Hodowli
i Ochrony Lasów Górskich (19871990), æwiczenia laboratoryjne i terenowe z fitopatologii lenej. Prowadzi³
wyk³ady w ramach seminariów na Uniwersytecie we
Freiburgu i ETH w Zurychu. W 1997 r. zorganizowa³
i przeprowadzi³ 10dniowy kurs z zakresu chorób drzew
dla 60 pracowników Pañstwowej Inspekcji Ochrony Rolin, finansowany ze rodków Unii Europejskiej (FAI).
Prowadzi³ wyk³ady dla cz³onków Polskiego Towarzystwa
Chirurgów Drzew (1995) i rzeczoznawców Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa (1995 r.). Bra³
udzia³ w tygodniowym szkoleniu doktorantów z obszaru
krajów skandynawskich w Lund (VIII. 1992).
Sprawowa³ opiekê nad 2 pracami doktorskimi, które
zosta³y ukoñczone z wyró¿nieniem. Przyj¹³ 9 osób na
krótkoterminowe sta¿e naukowe, z czego 7 z zagranicy.
Jest promotorem 68 prac magisterskich i in¿ynierskich
oraz recenzentem 4 prac habilitacyjnych, 5 prac doktorskich i 61 prac magisterskich i in¿ynierskich. Wykona³
ok. 80 recenzji prac naukowych, g³ównie naukowców
z zagranicy dla czasopisma European Journal of Forest Pathology i Forest Pathology.
Jest cz³onkiem Komitetu Nauk Lenych PAN i przewodnicz¹cym Sekcji Ochrony Lasu tego Komitetu (od
1999 r.), cz³onkiem Komitetu Narodowego IUFRO (od
1993 r.), cz³onkiem towarzystw naukowych: Polskiego
Towarzystwa Fitopatologicznego (od 1976), Brytyjskiego Towarzystwa Mikologicznego (od 1990 r.) oraz IUFRO Working Party S 2.06.04 (od 1983 r.), a tak¿e
cz³onkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma European Journal of Forest Pathology (od 1988 r.) i Dendrobiology (od 2000 r.) oraz cz³onkiem Rady Naukowej
Parku Narodowego Bory Tucholskie (19961999 r.)
i Ojcowskiego Parku Narodowego (od 2000 r.).
Pracowa³ w organach opiniodawczych: w Zespole
Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej (199294),
w Grupie Roboczej Zespo³u Ekspertów Nauk Rolniczych (od 1996 r.) oraz Radzie Lenictwa przy Ministrze
rodowiska. Jest cz³onkiem Prezydium Kolegium Lasów Pañstwowych. Bra³ udzia³ w pracach Komisji Rektorskich, Senackiej Komisji ds. Nauki (19992002) oraz
licznych komisjach wydzia³owych: Komisji Rekrutacyjnej,
Komisji ds. Pomocy Materialnej Studentów i Komisji
Oceniaj¹cej. Przez trzy kadencje by³ przewodnicz¹cym
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Wydzia³owej Komisji ds. Dydaktyki. By³ pe³nomocnikiem
Dziekana ds. studenckich praktyk zagranicznych. W latach 197981 by³ przewodnicz¹cym Uczelnianej Rady
M³odych Pracowników Nauki.
Za osi¹gniêcia naukowe by³ dwukrotnie wyró¿niony
Indywidualn¹ Nagrod¹ Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki, Zespo³ow¹ Nagrod¹ Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
oraz 18-krotnie nagrod¹ Rektora AR w Krakowie. Jest
odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

DZIEKAN WYDZIA£U
OGRODNICZEGO

PROF. DR HAB.
STANIS£AW RO¿EK

Prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek urodzi³ siê w Gruszowie (woj. ma³opolskie). Jest absolwentem Wydzia³u Rolniczego Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Krakowie, który
ukoñczy³ w roku 1968 uzyskuj¹c dyplom magistra in¿yniera nauk agrotechnicznych. Stopieñ naukowy doktora
nauk rolniczych nada³a mu w roku 1975 Rada Wydzia³u
Ogrodniczego AR w Krakowie. Habilitowa³ siê w 1984 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych otrzyma³ w 1994 roku.
Po ukoñczeniu studiów zosta³ zatrudniony w Uczelni,
zajmuj¹c kolejno nastêpuj¹ce stanowiska: asystenta sta¿ysty w Katedrze Biochemii Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Krakowie (19681969); asystenta w Katedrze Fizjologii Rolin
Wydzia³u Rolniczego WSR w Krakowie (19691970);
starszego asystenta w Instytucie Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolinnej Wydzia³u Ogrodniczego AR
w Krakowie (19701975), adiunkta (19761986), docenta (19861994), a od 1994 roku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjologii Rolin Wydzia³u Ogrodniczego AR w Krakowie. Od roku 2004 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego.
Prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydzia³u Ogrodniczego
(19871990 oraz 20022005). Aktualnie zosta³ wybrany
na stanowisko dziekana Wydzia³u Ogrodniczego na kadencjê 2005-2008. W roku 1977 odby³ sta¿ naukowy na
Wydziale ogrodniczym Uniwersytetu im. Humbolda
w Berlinie, w roku 1997 przebywa³ na misji naukowej
w Agriculturalchemisches Institut  Reñski Uniwersytet
w Bonn.
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W dzia³alnoci naukowo-badawczej prof. Stanis³awa Ro¿ka mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne kierunki: szeroko rozwiniête badania nad fizjologicznymi aspektami
oddzia³ywania pestycydów na roliny warzywne (z tego
zakresu wykona³ pracê doktorsk¹ i rozprawê habilitacyjn¹); badania nad metabolizmem azotowym u rolin
warzywnych w aspekcie poszukiwania skutecznych
sposobów obni¿enia zawartoci azotanów i azotynów
w plonie rolin warzywnych w zale¿noci od w³aciwoci fizykochemicznych gleb, czynników agrotechnicznych, klimatycznych i genetycznych. £¹czny dorobek
naukowy obejmuje 124 publikacje, w tym: 86 oryginalne prace twórcze, 23 doniesienia naukowe, 9 instrukcji
i wiadectw wdro¿eniowych oraz 4 inne opracowania
naukowe. Jest promotorem czterech zakoñczonych
rozpraw doktorskich i ponad 70 prac magisterskich.
Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Rolin.
W 1995 roku powo³any zosta³ jako ekspert do realizacji programu pt. Integrowany system uprawy warzyw
w regionie rzeszowskim. Program by³ zorganizowany
przez Regionalny Orodek FAPA w Rzeszowie i finansowany przez FAPA-Phare.
Prof. Stanis³aw Ro¿ek jest odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za
dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ otrzyma³ trzy nagrody Ministra Edukacji Narodowej III stopnia oraz kilkanacie nagród Rektora AR w Krakowie.

DZIEKAN WYDZIA£U
AGROIN¿YNIERII

PROF. DR HAB.
NORBERT MARKS

Urodzi³ siê 17 lutego 1942 r. w Mys³owicach, woj.
l¹skie. Studia ukoñczy³ z wyró¿nieniem na Wydziale
Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie (dawniej
Wy¿sza Szko³a Rolnicza), uzyskuj¹c tytu³ zawodowy
magistra in¿yniera rolnictwa w 1968 r. Stopieñ naukowy
doktora nauk rolniczych nada³a mu Rada Wydzia³u Rolniczego AR w Krakowie w 1973 r. na podstawie rozprawy doktorskiej, której promotorem by³ prof. dr hab. Ryszard G¹ska, a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nada³a mu Rada Wydzia³u Techniki Rolniczej AR
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w Lublinie w 1987 r. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych uzyska³ w 1994 r.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ przed studiami pocz¹tkowo jako sta¿ysta, a nastêpnie zastêpca kierownika
Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego w Pszczynie
(19611963). Po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ pracê
na stanowiskach asystenta naukowo-technicznego
(19681969) i starszego asystenta (19691973) w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa, a nastêpnie w Instytucie
Fizyki i Mechanizacji Rolnictwa. Stanowiska adiunkta
(19731988) i docenta (19881994) zajmowa³ w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, profesora
nadzwyczajnego (19941996) w Katedrze Mechanizacji
Rolnictwa, a w latach 19962001 w Katedrze Techniki
Rolno-Spo¿ywczej, a od 2001 r. zajmuje stanowisko
profesora zwyczajnego. Od 1976 r. kierowa³ Zespo³em
Maszynoznawstwa Rolniczego w ramach Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa do czasu jego rozwi¹zania w 1992 r., a nastêpnie w ramach Katedry Mechanizacji Rolnictwa do 1996 r. Po powo³aniu Katedry Techniki Rolno-Spo¿ywczej w 1996 r. zosta³ jej Kierownikiem
i funkcjê tê pe³ni do chwili obecnej. W roku 1999 zosta³
wybrany prodziekanem Wydzia³u Techniki i Energetyki
Rolnictwa. Funkcjê tê pe³ni³ przez dwie kadencje to jest
do 2005 r. Przez trzy kadencje w latach 19912000 by³
przewodnicz¹cym Wydzia³owej Komisji ds. studenckich
i dydaktycznych, w latach 19992005 cz³onkiem Senackiej Komisji ds. studenckich i dydaktycznych. Przez
dwie kadencje, w latach 19992005 by³ przewodnicz¹cym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.
Odby³ wiele sta¿y krajowych i zagranicznych. Jego
g³ówne zainteresowania naukowe obejmowa³y problematykê organizacji us³ug mechanizacyjnych (do 1976 r.).
Od roku 1976 do chwili obecnej zajmuje siê badaniem
fizycznych w³aciwoci bulw ziemniaka, mechanizacj¹
i organizacj¹ uprawy ziemniaka, proekologiczn¹ oraz
ekologiczn¹ technologi¹ uprawy ziemniaka oraz in¿ynieri¹ przemys³u rolno-spo¿ywczego, w tym g³ównie
energoch³onnoci¹ i materia³och³onnoci¹ procesów.
Jego dorobek naukowy to ponad 200 pozycji. Jest autorem dwóch podrêczników akademickich.
By³ promotorem 3 rozpraw doktorskich oraz ponad
120 prac dyplomowych (magisterskich i in¿ynierskich).
Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Rolniczej od momentu jego powstania, w którym pe³ni³ funkcjê v-ce przewodnicz¹cego Oddzia³u Krakowskiego
(19941999) oraz stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Rolnictwa, gdzie aktualnie pe³ni funkcjê cz³onka zarz¹du i skarbnika oddzia³u krakowskiego oraz rzeczoznawcy. By³ cz³onkiem Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Tarnowskim. Od 25 lat cz³onek i przewodnicz¹cy Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoci Rolniczych
okrêgu krakowskiego oraz cz³onek Jury Targów AGROTECH Kielce. Czterokrotnie wyró¿niany nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej, 25-krotnie nagrod¹ Rektora

AR w Krakowie oraz 3-krotnie wyró¿nieniem Prezesa
Centralnego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych. Odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Z³ot¹ Odznak¹ za Zas³ugi dla miasta Krakowa, Odznak¹ za zas³ugi dla Owiaty, Odznak¹ Zas³u¿onego Pracownika Rolnictwa, Srebrn¹ Odznak¹ Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Odznak¹ za zas³ugi dla woj. przemyskiego.

DZIEKAN WYDZIA£U
TECHNOLOGII ¯YWNOCI

PROF. DR HAB.
PAWE£ M. PISULEWSKI

Prof. dr hab. Pawe³ M. Pisulewski urodzi³ siê 25 stycznia 1945 r. w Krakowie.
Studia wy¿sze odby³ w latach 1963 968 na Wydziale
Rolniczym Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Krakowie, gdzie
przedstawi³ pracê pt. Aktywnoæ rybonukleazy pszenicy
w zale¿noci od sposobu utrwaklania materia³u, rodzaju
buforu i jego pH oraz temperatury inkubacji i uzyska³ stopieñ magistra in¿yniera rolnictwa. Stopieñ doktora nauk
rolniczych, z zakresu ¿ywienia zwierz¹t, uzyska³ na Wydziale Zootechnicznym AR w Krakowie, w 1974 r., na podstawie ropzprawy pt. Przemiany w ¿waczu oraz wartoæ
pokarmowa bia³ka bobiku (Vicia faba L.), poddanego dzia³aniu aldehydu mrówkowego, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr Rajmunda Rysia. Stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie ¿ywienia zwierz¹t, uzyska³ w Instytucie Zootechniki (IZ) w Krakowie, w 1982 r., na
podstawie rozprawy pt. Stopieñ pokrycia potrzeb aminokwasowych owiec w warunkach ¿ywienia mocznikiem.
W 1994 r. otrzyma³ tytu³ profesora nauk rolniczych.
Przed podjêciem pracy w AR w Krakowie by³ zatrudniony w IZ w Krakowie, gdzie po ukoñczeniu studiów odby³
wstêpny sta¿ pracy (19681969), a nastêpnie zosta³ skierowany na studia doktoranckie na Wydziale Zootechnicznym WSR w Krakowie. W okresie tych studiów
(19691971), prowadzi³ badania naukowe w Zak³adzie ¯ywienia Zwierz¹t IZ, pod kierunkiem prof. dr Rajmunda Rysia. W 1971 r., zosta³ zatrudniony w Zak³adzie ¯ywienia
Zwierz¹t IZ, na stanowisku starszego asystenta,
a w 1974 r., decyzj¹ Rady Naukowej IZ, na stanowisku adiunkta. Nominacjê na stanowisko docenta w IZ otrzyma³
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w 1984 r. Na tym stanowisku pozostawa³ do 1988 r., pe³ni¹c funkcjê kierownika Pracowni Biochemii Stosowanej
w Zak³adzie ¯ywienia Zwierz¹t IZ (19801988). Przez
okres jednego roku (19881989), pracowa³ w SGGWAR w Warszawie w Katedrze Fizjologii Zwierz¹t Wydzia³u Weterynaryjnego, na stanowisku docenta.
W 1989 r. powróci³ na stanowisko docenta w Zak³adzie
¯ywienia Zwierz¹t I¯. W latach 19891995, pe³ni³ funkcjê kierownika Grupy Problemowej d/s Wdra¿ania
i Upowszechniania Nowych Systemów Wartociowania
Pasz i Potrzeb Pokarmowych Zwierz¹t Prze¿uwaj¹cych, dzia³aj¹cej pod patronatem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Poza macierzystym Instytutem, pe³ni³ funkcjê sekretarza ww. Komitetu w latach
19871990. Po nadaniu tytu³u profesora (1994 r.) uzyska³ awans na stanowisko profesora IZ w Krakowie.
W 1995 r. podj¹³ pracê w Katedrze ¯ywienia Cz³owieka na Wydziale Technologii Zywnoci AR w Krakowie. W 1997 r. uzyska³ nominacjê na stanowisko kierownika Katedry ¯ywienia Cz³owieka (1997 r.) oraz kierownika Studium Podyplomowego z zakresu ¯ywienia
Cz³owieka z Elementami Gospodarstwa Domowego
(1997 r.). W 2003 r. zosta³ awansowany na stanowisko
profesora zwyczajnego AR w Krakowie, w macierzystej
Katedrze. W AR w Krakowie pe³ni³ szereg funkcji, m.in.
pe³nomocnika Rektora AR w Krakowie ds. Integracji Europejskiej (19972000) i prodziekana ds. nauki i wspó³pracy Wydzia³u Technologii ¯ywnoci (19992002). Aktualnie jest cz³onkiem Rady Programowej Studium Doktoranckiego AR w Krakowie (od 2002 r.). Ponadto, w skali krajowej, recenzentem Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej przy MENiS (od 2002 r.). Ostatnio zosta³ wybrany
cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i ¯ywienia
Zwierz¹t PAN w Jab³onnie (od 2002 r.).
Przebywa³ kilkakrotnie na d³ugoterminowych sta¿ach
w zagranicznych orodkach naukowych, m.in. University of Nottingham, Department of Applied Biochemistry
and Food Science (19771979 i 19821983; Wielka Brytania), FAO UN, Animal Production Division, Rzym
(1989; W³ochy), Institut National de la Recherche Agronomique, Centre de Rennes, Station de Recherches sur
la Vache Laitiere-St. Gilles (19911993 i 1994; Francja).
W latach 19681995 przedmiotem jego zainteresowañ badawczych by³y: (1) fizjologiczne podstawy ¿ywienia zwierz¹t, ze szczególnym uwzglêdnieniem wykorzystania bia³ka, aminokwasów oraz innych zwi¹zków azotowych niebia³kowych, w procesach trawienia, wch³aniania i przemiany poredniej oraz (2) ocena sk³adu
chemicznego (zwartoci sk³adników od¿ywczych i nieod¿ywczych) oraz wartoci od¿ywczej, nasion nowych,
krajowych odmian rolin str¹czkowych i rolinnych koncentratów bia³kowych. Aktualnie, zajmuje siê g³ównie:
(1) czynnikami kszta³tuj¹cymi sk³ad, wartoæ od¿ywcz¹
i w³aciwoci funkcjonalne (prozdrowotne) produktów
spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego, (2) czynnikami
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kszta³tuj¹cymi sk³ad, wartoæ od¿ywcz¹ i w³aciwoci
funkcjonalne (prozdrowotne) produktów spo¿ywczych
pochodzenia rolinnego oraz (3) ocen¹ sposobu ¿ywienia wybranych grup ludnoci.
Do jego dorobku organizacyjnego zaliczyæ mo¿emy
aktywny udzia³ w koordynacji badañ naukowych na poziomie miêdzynarodowym (w ramach RWPG oraz polsko-francuskich) i krajowym oraz czynny udzia³ w organizacji 7 konferencji i sympozjów miêdzynarodowym
i krajowym. Ostatnio by³ przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego IVth European Conference on Grain Legumes  Towards the sustainable production of healthy
food, feed and novel products (Kraków, 2001 r.),
w dzia³aniach Grupy Problemowej ds. Wdra¿ania i Upowszechniania Nowych Systemów Wartociowania Pasz
i Potrzeb Pokarmowych Zwierz¹t Prze¿uwaj¹cych w IZ
(19891995) oraz wdro¿enie i upowszechnienie nowych
norm ¿ywienia zwierz¹t prze¿uwaj¹cych (INRA, 1988),
wraz z programem komputerowym INRAtion, w polskiej
praktyce produkcyjnej. Wyniki w³asnych prac badawczych wykorzysta³ jako konsultant FAO UN ds. wiatowych zasobów pasz lignocelulozowych i ich wykorzystania w ¿ywieniu prze¿uwaczy, podczas pobytu w Rzymie
w 1989 r. Aktualnie, we wspó³pracy z przemys³em drobiarskim, zajmuje siê wdra¿aniem i upowszechnianiem
wspó³czesnych metod modyfikacji sk³adu i w³aciwoci
funkcjonalnych jaja kurzego na drodze manipulacji ¿ywieniowej, pod k¹tem potrzeb i oczekiwañ konsumenta.
Uczestniczy³ w realizacji projektów badawczych
(grantów) KBN:
 Projekt nr 5 P06E 010 10: Wp³yw chronionych aminokwasów (L-lizyny i DL-metioniny) na produkcjê i zawartoæ bia³ka w mleku krów ¿ywionychkiszonk¹
z traw jako pasz¹ podstawow¹ (19951998);
 Projekt nr 6 P06T 040 21: Wp³yw podawania azotanu sodu (III) i azotanu sodu (V) w diecie pó³syntetycznej na wzrost i wykorzystanie jodu oraz potencjalne
efekty goitrogenne i hipercholesterolemiczne badanych ksenobiotyków (20012002);
 Projekt nr 3 P06T 083 22: Ocena i porównanie w³aciwoci funkcjonalnych (prozdrowotnych) ziarna
jêczmienia i owsa  odmian oplewionych i nieoplewionych (2002);
 Projekt nr 3 P06T 029 24: Ocena przeciwmia¿d¿ycowego oddzia³ywania jaja kurzego, wzbogaconego w sprzê¿one dieny kwasu linolowego (CLA), na organizm modelowego (hiperlipidemicznego) szczura (20032005).
Jest autorem lub wspó³autorem 230 publikacji,
w tym 72 oryginalnych prac twórczych (29 w j. angielskim), 10 rozdzia³ów w podrêcznikach i skryptach akademickich, 93 komunikatów na konferencje naukowe,
47 artyku³ów przegladowych, oraz innych kategorii prac.
By³ opiekunem 24 prac magisterskich i 4 in¿ynierskich, oraz promotorem 5 zakoñczonych prac doktorskich, recenzentem w 13 przewodach doktorskich,
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7 przewodach habilitacyjnych i 9 postêpowaniach
o nadanie tytu³u naukowego profesora.
Jest cz³onkiem: Komisji Nauk Rolniczych i Lenych
PAN (Oddzia³u w Krakowie), Komisji Rolniczej PAU
w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Technologów ¯ywnoci (Odzia³u Ma³opolskiego), Polskiego Towarzystwa
Badañ nad Mia¿d¿yc¹, Association Européenne de Recherche sur les Protéagineux-AEP (Francja) oraz The
Nutrition Society (Wielka Brytania).

W uznaniu osi¹gniêæ naukowych zosta³ wyró¿niony
przez JM Rektora AR w Krakowie, nagrod¹ indywidualn¹ II stopnia (w 2001, 2002, 2003 i 2004 r.) oraz nagrod¹ zespo³owa MENiS za wspólautorstwo podrêcznika
akademickiego Jajczarstwo: Nauka-Technologia-Praktyka (w 2002 r.). W 2004 r. zosta³ odznaczony przez
Prezydenta RP Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

25 LAT NSZZ SOLIDARNOÆ
W imiê przysz³oci cz³owieka i ludzkoci trzeba by³o wypowiedzieæ to s³owo solidarnoæ" Dzi p³ynie ono szerok¹ fal¹ poprzez
wiat, który rozumie, ¿e nie mo¿emy ¿yæ wedle zasady: wszyscy
przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady: wszyscy z wszystkimi,
wszyscy dla wszystkich.
(Jan Pawe³ I, Gdynia, 11 czerwca 1987)

REFLEKSJA HISTORYCZNA
W sierpniu br. mija 25 rocznica powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ. 31 sierpnia 1980 r. zosta³y podpisane Porozumienia Gdañskie  stanowi¹c fakt zwrotny we wspó³czesnej
historii Polski i tej czêci Europy, która po II wojnie wiatowej pozosta³a pod przemoc¹ sowieckiej Rosji.
Aby zrozumieæ, jak mog³o dojæ do powstania
Zwi¹zku niezale¿nego od totalitarnej w³adzy pañstwowej, konieczne jest siêgniêcie pamiêci¹ do lat okupacji
niemieckiej i sowieckiej. Po wielu latach zbrojnej walki
o woln¹ Polskê, w roku 1948 rozwi¹za³y siê ostatnie
struktury armii podziemnego Pañstwa Polskiego i wówczas ¿ycie Narodu niezawis³e od ideologii i w³adzy narzuconej przez sowieck¹ Rosjê wydawa³o siê niemo¿liwe. Jednak dziêki wytrwa³oci ogromnej czêci Polaków wiernych Bogu, idei Niepodleg³ej Ojczyzny i Kocio³owi, pod przewodnictwem Prymasa Tysi¹clecia
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, s³owa Ojca wiêtego
Jana Paw³a II wypowiedziane w 1979 r. na Placu Zwyciêstwa w Warszawie  zrozumielimy jednoznacznie.
Wystarczy³ rok  wybuch³a Solidarnoæ  ogólnonarodowy zryw patriotyczny. Okaza³o siê, ¿e my to polskie
spo³eczeñstwo, a oni  rz¹d, partyjni notable i funkcjonariusze tajnej milicji s¹ znacznie mniej silni i wa¿ni, ni¿

przedtem. Zasady moralne i organizatorski zmys³ wszczepiony naszym ojcom i braciom w przedwojennym
Wojsku Polskim, w organizacjach paramilitarnych i harcerstwie oraz dowiadczenia nabyte w konspiracji, pozwoli³y w ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy zorganizowaæ
struktury NSZZ Solidarnoæ, które by³y zdolne przetrwaæ potem blisko dziesiêcioletni stan wojenny. Jerzy
Janiszewski narysowa³ zwarty szereg czerwonych liter
z powiewaj¹c¹ nad nimi polsk¹ flag¹  znak graficzny
rozpoznawalny na ca³ym wiecie.
W naszej Uczelni tworzenie Solidarnoci rozpoczê³o
siê niemal równolegle z pierwszymi strajkami w zak³adach przemys³owych Ma³opolski. W padzierniku 1980 r.
zawi¹za³y siê Wydzia³owe Komitety Za³o¿ycielskie. Jako pierwszy powsta³ Komitet Za³o¿ycielski na Wydziale
Techniki i Energetyki Rolnictwa (Jerzy D¹bkowski),
a nastêpne w Bibliotece G³ównej (El¿bieta Chajda),
w Zamiejscowym Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (Witold Wêglowski), na Wydziale Rolniczym (Stanis³awa Korolczyk-Kostuch), Wydziale Ogrodniczym (Ma³gorzata Poniedzia³ek), Oddziale Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych (W³odzimierz Sawicki),
w Administracji (Stanis³aw Chmura), na Wydziale Lenym (Janusz ¯uchowski), w Zak³adzie Remontowo-Budowlanym i Warsztatach Naprawczych (Janusz
Szczepanik) oraz na Wydziale Zootechnicznym (Adam
Okólski) i Wydziale Melioracji (Teresa Cichoñ).
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W dniu 8.10.1980 r. na zebraniu Wydzia³owych Komitetów Za³o¿ycielskich powo³ano Uczelniany Komitet
Za³o¿ycielski NSZZ Solidarnoæ z przewodnicz¹cym
Janem Kotej¹. Dzieñ póniej delegacja UKZ zosta³a
przyjêta przez JM Rektora prof. Tadeusza Wojtaszka.
Rejestracja Ko³a NSZZ Solidarnoæ Akademii Rolniczej
w Miêdzyzak³adowym Komitecie Za³o¿ycielskim pod
numerem 402 nast¹pi³a w dniu 10.10.1980 r. Pierwsze
Zebranie Wyborcze do w³adz Ko³a Uczelnianego poprowadzi³ (13.12.1980 r.) profesor Tomasz Komornicki.
Obecny by³ i przemawia³ Rektor Akademii Rolniczej,
a tak¿e towarzysz¹cy mu I sekretarz KU PZPR i przedstawiciel ZNP. Monopol w³adzy zosta³ prze³amany.
W wyst¹pieniu pierwszego przewodnicz¹cego Solidarnoci Jana Kotei us³yszelimy troskê o rozwój Uczelni,
s³owa pog³êbionej krytyki pezetpeeru i ludobójstwa
w grudniu 1970 na Wybrze¿u, równie¿ na temat koniecznoci tolerancji religijnej. O programie dalszej
walki zmierzaj¹cej do zmiany ustroju politycznego jeszcze wówczas pe³nym g³osem nie mówiono.
Zaczê³a siê normalna praca zwi¹zkowa: uruchomiono zwi¹zkowy sekretariat, przyznano z funduszy
Zwi¹zku 50 zapomóg na kwotê 50 000 z³. 8 stycznia
1981 r. zebra³a siê po raz pierwszy Komisja Uczelniana, wybrano wiceprzewodnicz¹cych i powo³ano zespo³y zadaniowe. W lutym 1981 r. Solidarnoæ AR liczy³a
1294 cz³onków. W tym samym czasie komunistyczna
w³adza PRL zaczê³a precyzyjnie planowaæ odzyskanie
utraconego pola  pezetpeer przegrupowywa³ szeregi
do frontalnego natarcia. Niestety, nie ca³e spo³eczeñstwo to rozumia³o, udawa³y siê prowokacje zarówno
przeciwko Solidarnoci jak i w stosunku do poszczególnych jej dzia³aczy. Mimo tego, przez Polskê szed³ powiew wolnoci.
W naszej uczelnianej Solidarnoci nast¹pi³a zmiana,
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Uczelnianej objê³a
Teresa Cichoñ. W Akademii zmieni³y siê w³adze rektorskie. Rektorem kompromisu wyborczego zosta³ profesor Tomasz Janowski. Solidarnoæ uzyska³a szerok¹ reprezentacjê w Senacie AR. Docentom Marianowi Tischnerowi i Piotrowi Zalewskiemu powierzono funkcje prorektorów. W skali ogólnopolskiej, w rodowiskach akademickich rozpoczêto bataliê o zmianê ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Zorganizowa³a siê Konferencja Rektorów Szkó³ Akademickich. Studenci zawi¹zali Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów. NZS prowadzi³ d³ugotrwa³¹ i wyczerpuj¹c¹ walkê o rejestracjê. W odpowiedzi na
manipulacje rz¹dowe dosz³o do ogólnopolskiego strajku
studentów. 18 listopada na wiecu studentów Akademii
Rolniczej oko³o 1500 osób proklamowa³o poparcie
i przyst¹pienie do strajku okupacyjnego. Z inicjatywy
Prorektora Mariana Tischnera Senat AR uchwali³ zawieszenie w tym czasie zajêæ, co zapobieg³o drastycznym
represjom. To by³o ju¿ na kilka dni przed 13 grudnia.
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Dekret o stanie wojennym mia³ wszystko przerwaæ
 Solidarnoæ zdelegalizowano, dzia³aczy aresztowano
b¹d internowano, inni ukryli siê, rzesze szeregowych
cz³onków nêkano przes³uchaniami, nie wy³¹czaj¹c m³odzie¿y dzia³aj¹cej w NZS. W naszej Akademii dziêki
szybkiej decyzji ówczesnej przewodnicz¹cej Komisji
Uczelnianej Teresy Cichoñ na czas ewakuowano
z uczelnianego budynku 150-osobow¹ grupê studentów  unikniêto w ten sposób wiêkszej tragedii. Stan
wojenny przygasi³ p³omieñ wolnoci i zmusi³ cz³onków
NSZZ Solidarnoæ do zmiany form dzia³ania. Regularn¹ pracê organów statutowych ukryto przed w³adzami,
ludzie Solidarnoci licznie gromadzili siê w kocio³ach
na wspólnej modlitwie, spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami kultury, na wyk³adach lataj¹cego uniwersytetu, specjalnych seansach filmowych i wielu innych
spontanicznie organizowanych spotkaniach. Dziêki publikacjom drugiego obiegu ustawicznie wzrasta³a wiadomoæ polityczna. Z³o dobrem zwyciê¿aj przypomina³ nam niestrudzenie nasz kapelan ksi¹dz Jerzy Popie³uszko, bestialsko zamordowany w 1984 r. rêkami
funkcjonariuszy re¿imu totalitarnego.
Historyczny okr¹g³y stó³ w roku 1989  dla jednych by³ wyrazem rozs¹dku i nadziei na zbudowanie
obywatelskiej Polski, dla innych aktem zdrady narodowej. Fakt ponownej rejestracji Solidarnoci jedni uznali
za formalnoæ u³atwiaj¹c¹ wznowienie legalnej dzia³alnoci, inni potraktowali jako powstanie drugiej Solidarnoci, zarzucaj¹c jej przywódcom zaniechanie bezkompromisowej walki z totalitarn¹ w³adz¹, jak¹ prowadzi³a pierwsza Solidarnoæ przez d³ugie lata stanu
wojennego.
1 czerwca 1989 roku odby³o siê pierwsze posiedzenie Komisji Uczelnianej, która rozpoczê³a kontynuacjê
legalnej dzia³alnoci pod przewodnictwem Boles³awa
Rutkowskiego. Gdy Profesor ciê¿ko zachorowa³, jego
obowi¹zki od maja 1990 r. przejê³a W³adys³awa Morzyniec, a wybrana póniej na nastêpn¹ kadencjê pe³ni³a
funkcjê przewodnicz¹cej Komisji Uczelnianej do lutego
1995 r., kiedy to Walne Zgromadzenie Delegatów wybra³o na przewodnicz¹c¹ Wandê Góreck¹. W nastêpnych wyborach w 1999 r. przewodnicz¹cym Komisji
Uczelnianej zosta³ wybrany Józef Suliñski, który kierowa³ Zwi¹zkiem do roku 2001. Obecnie przewodnicz¹cym Komisji Uczelnianej jest Stanis³aw Mazur.

CZYM BY£A, JEST I POWINNA BYÆ
SOLIDARNOÆ W NASZEJ UCZELNI?
Obecnoæ NSZZ Solidarnoæ w zak³adach pracy
reguluje statut, w którym splataj¹ siê ideowoæ oraz
zadania reprezentacji i ochrony praw pracowniczych,
oparte na spo³ecznej nauce Kocio³a Katolickiego.
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Uczelnia, ze wzglêdu na cele wychowawcze, dydaktyczne i naukowe jest dla ruchu zwi¹zkowego
szczególnym rodowiskiem. Cz³onkowie spo³ecznoci
akademickiej w imiê idea³ów Solidarnoci maj¹ prawo
i obowi¹zek zabiegaæ o akademickoæ we wszystkich
obszarach dzia³ania macierzystej uczelni, obowi¹zek
wiadczenia pos³ugi mylenia w ukazywaniu wartoci i poznawaniu prawdy. W kontekcie historycznych
przemian pañstwa polskiego oraz budowanej wspólnoty pañstw europejskich nale¿y w sposób wyrany
akcentowaæ potrzebê zachowania to¿samoci narodowej. W naszym rodowisku jest to zwi¹zane z utrzymaniem wysokiego poziomu studiów i badañ naukowych. Nie wolno nam bezkrytycznie rezygnowaæ z dobrych w³asnych wzorców na rzecz rozwi¹zañ importowanych tylko dlatego, ¿e kusz¹ ekonomiczn¹ sprawnoci¹. Nie mo¿emy zapominaæ o rodowodzie z korzeniami Uniwersytetu Jagielloñskiego, jednego z najstarszych w Europie, który przetrwa³ zabory i odrodzi³ siê
po zag³adzie wybitnych profesorów w czasie II wojny
wiatowej.
NSZZ Solidarnoæ stara siê tworzyæ przestrzeñ organizacyjn¹, w której mo¿liwa jest wspó³praca ludzi
ró¿ni¹cych siê wykszta³ceniem, zajmowanym stanowiskiem s³u¿bowym i pozycj¹ w organach w³adz uczelni,
a tak¿e zarobkami. Warunkiem koniecznym do tego
jest rzetelne przestrzeganie kolegialnoci podejmowanych uchwa³, posiadanie operatywnego zespo³u wykonuj¹cego bie¿¹ce zadania, oraz szybka, wyczerpuj¹ca
i dostêpna dla wszystkich cz³onków informacja.
NSZZ Solidarnoæ Akademii Rolniczej od dwudziestu piêciu lat podejmuje dzia³alnoæ kieruj¹c siê dobrem ca³ej spo³ecznoci akademickiej, a nie tylko w³asnych cz³onków. Odpowiedzialnoæ w duchu najwy¿szych wartoci kierunkowa³a zawsze postulaty solidarnociowe na obronê s³usznych praw pracowniczych,
lecz przy jednoczesnym dostrzeganiu perspektywy
rozwoju Uczelni. Wyrazem tej postawy by³ czynny
udzia³ w przygotowywaniu reformy Uczelni i wsparcie
dla jej realizacji, opowiedzenie siê za wprowadzeniem
zmian systemowych w zakresie wewnêtrznej gospodarki finansowej Uczelni, mimo wiadomoci, i¿ poci¹gnie to za sob¹ koniecznoæ rezygnacji z czêci nale¿nych praw pracowniczych.
Przy aktywnym, inspiruj¹cym udziale Solidarnoci
by³y opracowane zasady wynagradzania zastosowane
w kolejnych etapach ustawowej regulacji p³ac w latach
20012004. Zasady te, zaakceptowane przez zdecy-

dowan¹ wiêkszoæ spo³ecznoci Uczelni, sta³y siê
podstaw¹ algorytmów zastosowanych do obliczania
p³acy zasadniczej.
Postulat jawnoci ¿ycia naszej spo³ecznoci realizuje siê równie¿ poprzez aktywne uczestnictwo w pracach uczelnianych w³adz kolegialnych oraz komisjach
senackich i wydzia³owych. Zwi¹zek Solidarnoæ
wspó³redaguje Regulamin Zak³adowego Funduszu
wiadczeñ Socjalnych. Przedstawiciele zwi¹zkowi
bior¹ udzia³ w pracach komisji przetargowych, komisji
BHP oraz innych zespo³ów powo³ywanych dla rozwi¹zywania problemów pracowniczych, szczególnie dotycz¹cych zwolnieñ.
NSZZ Solidarnoæ AR utrzymuje sta³y kontakt z komisjami krakowskich szkó³ wy¿szych, na posiedzeniach wypracowywane s¹ wspólne stanowiska w sprawach kluczowych dla rodowiska akademickiego.
Wyrazem troski o utrzymanie wewnêtrznych wiêzi
wród pracowników Akademii jest dzia³alnoæ socjalna: otaczanie opiek¹ cz³onków i ich rodzin bêd¹cych
w trudnej sytuacji, zapomogi losowe i zasi³ki statutowe
oraz organizacja wypoczynku i udzia³ w wydarzeniach
kulturalnych, m.in. od roku 1981 NSZZ Solidarnoæ organizuje corocznie spotkania op³atkowe dla wszystkich pracowników Uczelni.
Z okazji Jubileuszu 25-lecia NSZZ Solidarnoæ Komisja Uczelniana Akademii Rolniczej w Krakowie sk³ada wyrazy szacunku oraz podziêkowania wszystkim
Cz³onkom Naszego Zwi¹zku za bezinteresowne zaanga¿owanie z potrzeby serca w dzia³alnoæ formuj¹c¹
kszta³t tej organizacji. Wyrazy podziêkowania sk³adamy równie¿ Osobom nie bêd¹cym cz³onkami naszego
Zwi¹zku, lecz identyfikuj¹cymi siê z nasz¹ prac¹
w myl idea³ów, które nasz umi³owany Ojciec wiêty
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II wyrazi³ mylami: (...) nie mo¿emy iæ dalej naprzód  nie mo¿e byæ mowy o ¿adnym postêpie, je¿eli w imiê spo³ecznej solidarnoci nie
bêd¹ respektowane do koñca prawa ka¿dego cz³owieka. Je¿eli nie znajdzie siê w ¿yciu spo³ecznym doæ
przestrzeni dla jego talentów i inicjatywy. A nade
wszystko dla jego pracy; (...) Solidarnoæ  to znaczy:
jeden i drugi, a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem, we wspólnocie; (...) Wolnoæ jest dana cz³owiekowi od Boga jako miara jego godnoci. Jednak¿e jest
mu ona równoczenie zadana.
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NOMINACJE PROFESORSKIE

Tadeusz
JULISZEWSKI

profesor doktor habilitowany
nauk rolniczych
w zakresie
in¿ynierii rolniczej
Urodzi³ siê 17 listopada
1951 roku w Wolbromiu k. Olkusza. Ma dwóch synów: jeden jest studentem Politechniki Krakowskiej, drugi jest absolwentem Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wnuk Bartosz Szymon urodzi³ siê w 2003 r.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Kociuszki w Mylenicach rozpocz¹³ studia
w ówczesnej Wy¿szej Szkole Rolniczej w Krakowie,
które ukoñczy³ w 1975 roku uzyskuj¹c dyplom magistra
in¿yniera rolnictwa w specjalnoci ekonomika rolnictwa.
1 wrzenia 1975 roku podj¹³ pracê w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa w Akademii Rolniczej
w Krakowie, gdzie jest nieprzerwanie zatrudniony do tej
pory (2005 r.). Stopieñ naukowy doktora nauk rolniczych uzyska³ na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie
w 1981 roku (tytu³ pracy: Mikroklimat typowych kabin
ci¹gników i samobie¿nych maszyn rolniczych jako element fizycznego rodowiska pracy operatora  promotor: prof. Piotr Zalewski). Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie in¿ynierii rolniczej
otrzyma³ w 1996 roku na podstawie rozprawy pt. Badania zmiennoci drgañ mechanicznych siode³ i poziomu
dwiêku jako ergonomicznych parametrów ci¹gników rolniczych  Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Rozprawy nr 197. W 2002 roku zosta³ mianowany
na stanowisko profesora AR, a w 2005 roku Prezydent
Rzeczypospolitej wrêczy³ mu nominacjê profesorsk¹.
Autor b¹d wspó³autor 134 prac naukowych. Promotor 2 prac doktorskich. Opiekun ok. 70-ciu prac dyplomowych.
W latach 19992005 pe³ni³ funkcjê Prodziekana ds.
Organizacji i Ogólnych na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie.
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Odby³ naukowe sta¿e zagraniczne w Szwajcarii (Uniwersytet we Fryburgu, Politechnika ETH w Züruchu, Zak³ad Dowiadczalny Techniki Rolniczej FAT w Tänikon),
Niemczech (Wy¿sza Szko³a In¿ynierska w Berlinie i Politechnika Berliñska), Austrii (na zaproszenie Izby Rolniczej w Styrii) i Kanadzie (Uniwersytet w Vancouver UBC).
By³y wyk³adowca ergonomii w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie (Wydzia³ Form Przemys³owych) i Politechnice Krakowskiej (Wydzia³ Architektury).
G³ówne kierunki prac naukowych: (1) ergonomia
w odniesieniu do techniki rolniczej, (2) eksploatacja maszyn rolniczych, (3) produkcja i zastosowania biopaliw.
Prowadzi wyk³ady z nastêpuj¹cych przedmiotów:
Ergonomia, U¿ytkowanie maszyn rolniczych, Nauka
o pracy (Work study), Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego, Propedeutyka.
W roku 1999 zosta³ wybrany w Horsens (Dania) do
pe³nienia funkcji Prezydenta Miêdzynarodowej Organizacji ds. Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie
(CIOSTA  Commission Internationale Organisation
Scientifique du Travail en Agriculture), któr¹ pe³ni³ do
2001 roku organizuj¹c XXIX Miêdzynarodowy Kongres
tej organizacji w Krakowie. By³ drugim Polakiem, który
pe³ni³ tê funkcjê (w 1970 roku Prezydentem CIOSTA by³
prof. R. Manteuffel).
W 2002 roku, na Kongresie CIGR (Commission Internationale du Genie Rural) w Chicago, zosta³ wybrany
Przewodnicz¹cym V Sekcji CIGR, tj. Sekcji Zarz¹dzania, Ergonomii i In¿ynierii Systemów (Managemnt, ergonomics and system engineering) na kadencjê trwaj¹c¹
do 2006 roku. Wspó³organizator Kongresów CIOSTA 
CIGR V w Turynie (W³ochy) w 2003 roku i w Stuttgarcie-Hohenheim (Niemcy) w 2005 roku. Cz³onek Komitetów
Naukowych tych Kongresów.
Utrzymuje kontakty naukowe z orodkami in¿ynierii rolniczej w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Szwecji, Finlandii,
Danii. Wspó³pracuje z Electronic Journal wydawanym
w Uniwersytecie Purdue (USA) pod auspicjami CIGR.
Jest cz³onkiem: Komisji Ergonomicznej przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komisji Zastosowañ Informatyki przy Komitecie Techniki Rolniczej PAN, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Rolniczej, Polskiego Towarzystwa
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Zastosowañ Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Lenej i ¯ywnociowej (V-ce Przewodnicz¹cy).
Organizator i wspó³organizator krajowych konferencji z zakresu eksploatacji maszyn rolniczych oraz informatyki w odniesieniu do in¿ynierii rolniczej.
Cz³onek Rady Bibliotecznej, Rady Programowej
Studium Doktoranckiego AR w Krakowie, Senackich
Komisji: Statutowej oraz Organizacji i Rozwoju. Przedstawiciel Rektora AR w Fundacji Dekabana.
Wspó³organizator systemu kszta³cenia e-learningowego w Akademii Rolniczej.
Wspó³pracuje z Telewizj¹ Polsk¹ i lokaln¹ pras¹.
Hobby: turystyka górska, beletrystyka (ulubione
ksi¹¿ki: Mistrz i Ma³gorzata, Mi³oæ w czasach zarazy),
karate kyokushin (4 kyu), wczeniej judo (2 kyu).

Karol
NOGA

profesor doktor habilitowany
nauk technicznych
w zakresie
geodezji i kartografii
Urodzi³ siê 2 stycznia 1940 roku w Juszczynie, powiat ¯ywiec, województwo l¹skie. W 1958 roku ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w ¯ywcu. W 1965 roku ukoñczy³ Wydzia³ Melioracji Wodnych,
Oddzia³ Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych Wy¿szej Szko³y
Rolniczej w Krakowie, uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera geodezji urz¹dzeñ rolnych. Stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych nada³a mu Rada Wydzia³u Melioracji
Wodnych, Oddzia³ Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych AR
w Krakowie w 1977 roku na podstawie rozprawy pt.
Przeobra¿enia struktury przestrzennej wsi na obszarze
beskidzkiej zlewni So³y. Stopieñ doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii
uzyska³ 15 listopada 1991 roku na Wydziale Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na podstawie rozprawy Metodyka
programowania prac scaleniowych i technologia ich wykonywania w terenach górskich (Zeszyty Naukowe AR
w Krakowie, ser. Rozprawy 143, 1990) W dniu 4 kwietnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nada³ mu tytu³ naukowy profesora nauk technicznych.
Po ukoñczeniu studiów pracowa³ w Wojewódzkim
Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach i Krakowie na stanowisku geodety, a nastêpnie kierownika
robót polowych. Od 1 kwietnia 1970 roku pracuje w Katedrze Geodezyjnego Urz¹dzania Terenów Wiejskich
AR w Krakowie, kolejno na stanowiskach starszego asy-

stenta (19701977), adiunkta (19771996 i 20022004)
i profesora AR (19962001).
Odby³ kilka sta¿y naukowych, w roku akademickim
1988/89 w Instytucie In¿ynierii Rolnej Politechniki Federalnej w Zurichu (ETH), w Instytucie Urz¹dzeñ Rolnych w Moskwie (1980) i Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze (1976).
W latach 19931999 by³ kierownikiem Katedry Geodezyjnego Urz¹dzania Terenów Wiejskich i prodziekanem ds. kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale
In¿ynierii rodowiska i Geodezji. Pe³ni od roku 1993
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji dydaktycznej dla
kierunku geodezji. By³ przewodnicz¹cym Wydzia³owej
Komisji Wyborczej (19931995) i Komisji ds. nagród
i odznaczeñ, oraz w okresie od 19931995 cz³onkiem
Komisji Senackiej ds. dydaktycznych. W latach
19781992 by³ pe³nomocnikiem Dziekana ds. studenckich praktyk produkcyjnych oraz pe³nomocnikiem Dziekana ds. remontu budynku dydaktycznego przy ul. Balickiej (19962001). By³ przewodnicz¹cym i autorem raportu samooceny kierunku Geodezja i Kartografia dla Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Organizowa³ b¹d
wspó³organizowa³ 14 konferencji i seminariów naukowych krajowych i miêdzynarodowych (w tym II wiatowego Kongresu Katastralnego w Krakowie 2003).
Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê
g³ównie na problematyce dotycz¹cej analizy i oceny
struktury przestrzennej wsi i metodyce jej przekszta³cania w procesie kompleksowych prac scalania i wymiany
gruntów oraz aktualnoci, stabilnoci i dok³adnoci w zakresie informacji o terenie. Do wa¿niejszych prac badawczych nale¿y zaliczyæ: ocenê i likwidacjê szachownicy zewnêtrznej gruntów, sposób wyodrêbniania obszarów
wiejskich ze wzglêdu na stopieñ pilnoci wykonywania
prac scaleniowych, modelow¹ ocenê stanu ukszta³towania parametrów przestrzenno-technicznych gospodarstw rolnych, sposób szacunku gruntów poddawanych
scaleniu oraz sposób przebudowy struktury przestrzennej wsi przeciêtych autostrad¹. Natomiast prace z zakresu informacji o terenie dotycz¹: aktualnoci i stabilnoci
informacji o gruntach i ich u¿ytkownikach dla potrzeb
ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji katastru nieruchomoci z wykorzystaniem ortofotomapy cyfrowej. Ogó³em dorobek naukowo-badawczy obejmuje
137 prac, w tym 99 prac opublikowanych. W tej liczbie
86 to oryginalne prace twórcze, pozosta³e 38 to projekty
i ekspertyzy s¹dowe. Sporód prac opublikowanych wyró¿niæ mo¿na Sposób szacunku gruntów w terenach
górskich, AR, Wroc³aw 1989, Zasady podzia³u funkcjonalno-przestrzennego obszaru wsi dla potrzeb scaleniowych, Komitet Geodezji i Kartografii PAN 1995, Metodyka programowania i realizacji prac scalania i wymiany
gruntów w ujêciu kompleksowym, AR Kraków 2001.
Prowadzi wyk³ady na kierunku geodezja i kartografia
z przedmiotów: katastru nieruchomoci, geodezyjnego
urz¹dzania terenów rolnych, podzia³ów i rozgraniczania
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nieruchomoci, kompleksowych prac scalania i wymiany gruntów, zintegrowanego systemu zarz¹dzania
i kontroli (IACS) oraz seminaria dyplomowe. Prowadzi
równie¿ wyk³ady na dwóch specjalizacjach dyplomowania Wydzia³u Agroin¿ynierii AR w Krakowie oraz w kilku
uczelniach pañstwowych i prywatnych na studiach podyplomowych z przedmiotu system informacji o terenie.
By³ opiekunem 180 prac magisterskich i in¿ynierskich
oraz promotorem dwóch przewodów doktorskich, a dwa
dalsze s¹ w przygotowaniu. Uczestniczy³ w pracach Ko³a Naukowego Geodetów, którego jako student by³
wspó³za³o¿ycielem w 1961 roku.
Bierze czynny udzia³ w organizacjach naukowych
i technicznych w kraju, m.in. jest sekretarzem naukowym Sekcji Geodezji Rolnej i Lenej SGP Warszawa od

1994 roku, wiceprezesem Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce od 1997 roku, cz³onkiem:
Rady Programowej Przegl¹du Geodezyjnego od 1993
roku, Sekcji Gospodarki i Informacji Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN od 1993 roku oraz Sekcji Kszta³towania i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komitetu Melioracji i In¿ynierii rodowiska PAN. Od pocz¹tku swojej pracy w Uczelni (1970 r.) utrzymuje sta³¹ wspó³pracê
z praktyk¹ geodezyjn¹.
By³ wyró¿niony wieloma nagrodami Rektora AR
w Krakowie za dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ oraz nagrod¹ indywidualn¹ III stopnia Ministra
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki za dzia³alnoæ naukow¹-badawcz¹ (1978). Zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

PROMOCJE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE
W dniu 12 maja 2005 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie odby³y siê uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Z r¹k rektora AR dyplom doktora habilitowanego otrzyma³o 8 osób, w tym 3 pracowników naszej uczelni. W minionym roku stopieñ naukowy doktora uzyska³y 42 osoby (18 pracowników Akademii Rolniczej, 5 pracowników innych instytucji oraz 19 s³uchaczy Studium Doktoranckiego AR). Od pocz¹tku istnienia uczelni
tj. od 1953 roku wypromowano w niej sumie 1273 doktorów.

PRZEMÓWIENIE REKTORA AKADEMII ROLNICZEJ
PROF . DR HAB . Z BIGNIEWA LIPKA
Przybylimy tu, aby publicznie wyraziæ uznanie dla
osi¹gniêæ twórczych naukowców, którym rady wydzia³ów nada³y stopnie naukowe. Znajdzie to dzi potwierdzenie w uroczystym akcie promocji. Promocje doktorskie i habilitacyjne s¹ sukcesem pojedynczych osób,
ale te¿ sukcesem uczelni akademickiej, bo potwierdzaj¹ one, ¿e uczelnia ¿yje, ¿e ci¹gle siê rozwija i stara siê
coraz lepiej realizowaæ swoje funkcje. Nasza Akademia
od dziesiêcioleci wywi¹zuje siê ze swego zadania. Kolejnym dowodem na to mo¿e byæ liczne grono nowych
doktorów i doktorów habilitowanych, którzy bêd¹ dzisiaj
promowani.
Nasze promocje to przejaw aktywnoci naukowej
wydzia³ów. Rozumiemy przez to aktywnoæ m³odych
adeptów nauki. Rozumiemy przez to tak¿e aktywnoæ
zewnêtrzn¹, poprzez doktoryzowanie tych, którzy chc¹
podbudowaæ swoj¹ wiedzê praktyczn¹, którzy chc¹
zdobyæ co wiêcej w swojej karierze zawodowej. Rozu-
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miemy przez to równie¿ aktywnoæ wszystkich tych
z Pañstwa, którzy maj¹ najwiêkszy wp³yw na ci¹g³y rozwój kadry naukowej. Mam na myli promotorów, którzy
s³u¿¹ wszechstronn¹ pomoc¹ swoim wychowankom
i m³odszym kolegom w nie³atwym przecie¿ procesie
zdobywania kolejnych stopni potwierdzaj¹cych osi¹ganie wtajemniczenia naukowego. Wnoszenie wk³adu
w rozwój nauki, kszta³cenie m³odego pokolenia oraz
kszta³cenie kadry akademickiej s¹ najwa¿niejszymi zadaniami naszej uczelni. Zadania te wyrastaj¹ ze wiata
drogich nam wartoci  przywi¹zania do prawdy, pragnienia wolnoci i poczucia odpowiedzialnoci, a nie
z doranych uwarunkowañ i korzyci.
Pielêgnujemy wszystkie te tradycyjne elementy naszej
to¿samoci. Odwo³ujemy siê do Misji Akademii Rolniczej,
uchwalonej w roku Jubileuszu Uczelni  ale waga tego dokumentu polega na tym, ¿e czerpi¹c z tradycji i przesz³oci, jest on przede wszystkim wa¿nym drogowskazem
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ideowym i merytorycznym skierowanym ku przysz³oci.
Tradycja, to¿samoæ i kultura Uczelni to obszary szczególnej troski oraz odpowiedzialnoci Rektora i Senatu,
Dziekanów i Rad Wydzia³ów.
Utrzymywanie to¿samoci naszej Uczelni wymaga
od nas w³aciwego ³¹czenia autonomii i niezale¿noci
z zasadami odpowiedzialnoci, partnerstwa i tolerancji
we wszystkich obszarach dzia³ania. Kulturê uczelni
okrela m. in. zbiór czêsto niepisanych, ale utrwalonych
regu³  jak postêpowaæ, jak zarz¹dzaæ, jak nauczaæ, jak
wspó³pracowaæ. Kulturê uczelni kszta³tuje sposób i styl
dzia³ania organów akademickich oraz zachowania spo³ecznoci akademickiej.

Pozwalam sobie o tym wspomnieæ w tym szczególnym dniu, Dniu Promocji  bowiem w przysz³oci, mo¿e
za kilka lub kilkanacie lat dzisiaj promowani nasi m³odsi wspó³pracownicy bêd¹ decydowaæ, ale te¿ odpowiadaæ za pozycjê i publiczn¹ funkcjê naszej Uczelni, za jej
to¿samoæ i kulturê. To zagadnienia o niezwyk³ej donios³oci, w sytuacji powszechnego upadku wartoci, korupcji, bylejakoci, uznaniowoci, nieposzanowania
prawa, braku szacunku dla s³abszego. Mylê, ¿e wahad³o osi¹ga ju¿ punkt zwrotny i zacznie kierowaæ siê 
wracaæ ku idea³om, ku prawdziwym i drogim nam wartociom. I uczelnie powinny byæ na to przygotowane.
Nasza uczelnia tak¿e. Zapisalimy to przecie¿ w misji.

HABILITACJE
Imiê i Nazwisko

Recenzenci
Wydzia³ Ekonomiczno-Rolniczy

Izabela Marciñska
doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie agronomii  fizjologii rolin

Prof. dr hab. Helena Maciej Zenkteler
Prof. dr hab. Bo¿enna Borkowska
Prof. dr hab. W³adys³aw Filek

Bogdan Kulig
doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie agronomii  szczegó³owej uprawy rolin

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Prof. dr hab. Mieczys³aw Wilczek
Prof. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz

Wydzia³ Ogrodniczy
Zbigniew Czerniakowski
doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa  ochrony rolin

Prof. dr hab. Danuta Kropczyñska-Linkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy L. Lipa
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Urszula Smoliñska
Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa  ochrony rolin

Prof. dr hab. Halina Kurzawiñska
Prof. dr hab. Ma³gorzata Mañka
Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Barbara Dyki
Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa  fitopatologii

Prof. dr hab. Maria Klein
Prof. dr hab. Selim Kryczyñski
Prof. dr hab. Jan Cimanowski

Renata Wojciechowska
Doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa  fizjologii rolin

Prof. dr hab. Maria Szymañska
Prof. dr hab. Eugeniusz Ko³ota
Prof. dr hab. Barbara Michalik
Wydzia³ Agroin¿ynierii

Zbigniew Dworecki
doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie in¿ynierii rolniczej  eksploatacji maszyn
rolniczych

Prof. dr hab. Jerzy Zagórski
Prof. dr hab. Zdzis³aw Komicki
Dr hab. Tadeusz Juliszewski

Kazimierz Rutkowski
doktor habilitowany nauk rolniczych
w zakresie in¿ynierii rolniczej  mechanizacji produkcji
ogrodniczej

Prof. Ing. Radomir Adamovsky, Dr Sc
Prof. dr hab. Jan Pabis
Prof. dr hab. Stanis³aw Cebula
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DOKTORATY
Imiê i nazwisko

Tytu³ pracy doktorskiej

Promotor

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny
1. Katarzyna Hura

Wspó³zale¿noæ miêdzy reakcj¹ rzepaku ozimego
na Phouma lingam a zdolnoci¹ do nabywania
odpornoci na mróz (badania in vitro i in vivo)

Prof. dr hab. W³adys³aw Filek

2. Piotr Kacorzyk

Ocena nawo¿enia organicznego na ³¹kach
w rejonie podgórskim i górskim

Prof. dr hab.
Miros³aw Kasperczyk

3. Agnieszka Stok³osa

Studia nad odpornoci¹ odmian botanicznych owsa Dr hab. Jacek Kieæ
g³uchego (Avena fatua L.) na wybrane herbicydy

4. Maciej Grzesiak

Wp³yw suszy na aparat fotosyntezy
i produktywnoæ genotypów pszen¿yta jarego
oraz mieszañców kukurydzy ró¿ni¹cych siê
odpornoci¹ na ten stres

Doc. dr hab. Andrzej Skoczowski,
PAN

Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
1. Marcin Marciñski

Wp³yw skarmiania nasion lnu na wykorzystanie
sk³adników pokarmowych oraz sk³ad mleka
i miêsa owiec

Prof. dr hab.
Franciszek Borowiec

2. Maja Stefañska

Rola gryzoni (Rodentia) w procesie rekultywacji
terenów poprzemys³owych

Dr hab. Zbigniew Bonczar

3. Anna Fertig

Sk³ad i w³aciwoci mleka oraz ich zwi¹zek
z polimorfizmem bia³ek u krów rasy simental

Dr hab. Andrzej Feleñczak,
prof. AR

1. El¿bieta Muter

Dynamika przyrostu na gruboæ i jej uwarunkowania Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
u wybranych gatunków drzew w Puszczy
Niepo³omickiej

2. Wojciech Ocha³

Wp³yw wielkoci i sposobu pobierania próby
na dok³adnoæ okrelania cech drzewostanu

Prof. dr hab. Stanis³aw Orze³

3. Marek Wajdzik

Zró¿nicowanie cech biometrycznych
i kraniometrycznych oraz zawartoci wybranych
metali w tkankach zaj¹ca szaraka (Lepus
europaeus Pallas 1778) w obrêbie aglomeracji
krakowskiej

Dr hab. Andrzej Tomek

4. Piotr Bilañski

Zagro¿enie sosnowych drzewostanów w rejonie
Mielca w wyniku migracji kambio-i ksylofagicznych
owadów ze sk³adnic drewna stosowego

Dr hab. Wojciech Z¹becki

5. Kazimierz Szabla

Prof. dr hab. Stefan Kowalski
Wp³yw biopreparatów z grzybami
ektomikoryzowymi na kszta³towanie siê mikoryz,
wzrost i rozwój sadzonek wybranych gatunków
drzew lenych w szkó³ce kontenerowej
i w uprawach w ró¿nych warunkach rodowiskowych

6. Katarzyna
Nawrot-Chorabik

Zastosowanie markerów molekularnych do oceny
zmiennoci somaklonalnej wybranych gatunków
z rodzaju Abies (Abies grandis Lindl . i Abies alba
Mill.)

Wydzia³ Leny
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Imiê i nazwisko

Tytu³ pracy doktorskiej

Promotor

7. Marcin Pietrzykowski

Charakterystyka gleb i rolinnoci na gruntach
rekultywowanych oraz na powierzchniach
pozostawionych wy³¹cznie procesowi sukcesji na
przyk³adzie wyrobiska kopalni piasku Szczakowa

Prof. dr hab.
Wojciech Krzaklewski

8. Marcin Zarek

Cechy morfologiczne, fizjologiczne i biochemiczne
populacji cisa pospolitego (Taxus baccata L.)
wystêpuj¹cych w rezerwatach Polski po³udniowej

Prof. dr hab. Adam Dolnicki

9. Dariusz Kulak

Wp³yw technologii pozyskiwania drewna
na rozmiar uszkodzeñ rolinnoci dolnych warstw
lasu i górnych poziomów gleby

Dr hab. Anna Barszcz, prof. AR

Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji
1. N´ Famara Lou
Sambou

Analiza uk³adu zwierciad³a wody o zwiêkszonej
szorstkoci oraz deformacji nieumocnionego dna
poni¿ej Bystrza

Dr hab. Ryszard liwowski,
prof. AR

2. Maciej Hajdukiewicz

Koncepcja systemu informacji o terenie
w zarz¹dzaniu i organizacji terenów rolnych
na przyk³adzie wsi Bia³a

Dr hab. Janusz Schilbach

3. Andrzej Bogda³

Wp³yw rolnictwa i osadnictwa wiejskiego
na kszta³towanie jakoci wód powierzchniowych
w mikrozlewniach podgórskich

Dr hab. Krzysztof Ostrowski,
prof. AR

4. Jaros³aw Janus

Metodyka badañ zró¿nicowania wartoci gruntów
rolnych na podstawie mapy numerycznej

Dr hab. Stanis³aw Harasimowicz,
prof. AR

5. Jolanta Natkaniec

Ocena wp³ywu u¿ytkowania wybranych
mikrozlewni Beskidu Ma³ego na jakoæ wód
powierzchniowych

Prof. dr hab. W³odzimierz Rajda

6. Mariusz Cholewa

Wp³yw geosiatek na wodoprzepuszczalnoæ
i odkszta³calnoæ nasypów z odpadów
powêglowych

Prof. dr hab.
Krystyna Skar¿yñska

7. Katarzyna Dzierwa

Wp³yw zagêszczenia i warunków wodnych
na ciliwoæ grubookruchowych odpadów
przemys³owych

Dr hab. Eugeniusz Zawisza

1. Jolanta Ka³muk

Rola paso¿ytniczych b³onkówek w ograniczaniu
populacji szkodliwych motyli na warzywach
kapustnych

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

2. Ewa Sitek

Efektywnoæ reprodukcji generatywnej
i wegetatywnej rolin w wybranych zbiorowiskach
lasów liciastych i chwastów polnych

Dr hab. Danuta Tumidajowicz,
prof. AR

3. Magdalena Simlat

Ocena ró¿nic w odpornoci marchwi na po³ynicê
marchwiankê na podstawie dowiadczeñ
polowych,analiz chemicznych i molekularnych

Prof. dr hab. Barbara Michalik

4. Anita Jaglarz

Bioremediacja zwi¹zków chromu
przez mikroorganizmy eukariotyczne

Dr hab. Henryk Ko³oczek,
prof. AR

Wydzia³ Ogrodniczy
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Tytu³ pracy doktorskiej

Promotor

5. Agnieszka Szczeponek

Choroby grzybowe wystêpuj¹ce w uprawach
wybranych rolin zielarskich na terenie Ma³opolski
i próby ich zwalczania

Prof. dr hab. Stanis³aw Mazur

6. Agnieszka
Faron-G¹dek

Ocena skutecznoci cytokinin i preparatów
cytokininopodobnych w przerzedzaniu zwi¹zków
owocowych jab³oni odmian Jonagold i Elstar

Prof. dr hab. Alina Basak

7. El¿bieta Jêdrszczyk

Wp³yw stosowania ¿ywych ció³ek na wysokoæ
i jakoæ plonu, wybrane w³aciwoci gleby
oraz zachwaszczanie w uprawie kukurydzy i pora

Prof. dr hab.
Ma³gorzata Poniedzia³ek

Wydzia³ Agroin¿ynierii
1. Anna Krakowiak-Bal

Zmiany infrastruktury technicznej obszarów
wiejskich w aspekcie funkcji gospodarczych
gmin górskich

Prof. dr hab. Jerzy Gruszczyñski

2. Jan K¹kol

Energetyczne aspekty produkcji biomasy
do celów grzewczych w terenach górskich

Dr hab. Stanis³aw G¹siorek,
prof. AR

Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
Prof. dr hab. Ewa Cielik

1. Kinga Topolska

Poziom wybranych wskaników biochemicznych
w organizmie szczurów laboratoryjnych w zale¿noci od zawartoci fruktanów i wapnia w diecie

2. Adam Florkiewicz

Próba wykorzystania bulw topinamburu (Helianthus Prof. dr hab. Ewa Cielik
tuberosus L.) do wzbogacania napojów owocowych

3. Dorota Najgebauer

Otrzymywanie kompleksów kazeinowo-skrobioProf. dr hab. Tadeusz Grega
wych i ocena ich w³aciwoci fizyczno-chemicznych

4. Tomasz Tarko

Wp³yw wybranych dodatków na stabilnoæ
alkoholowych kremów jajowych

Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyñski

5. Krzysztof Krzysztoforski Wp³yw ró¿nych metod ogrzewania,przechowywania Dr hab. Krystyna Palka
ch³odniczego oraz powtórnego ogrzewania
na strukturê i w³aciwoci jakociowe miêsa
bydlêcego
6. Magdalena Michalczyk

Optymalizacja wytwarzania i ch³odniczego
przechowywania przetworów typu gravad
z pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss)

Dr hab. Krzysztof Surówka

7. Pawe³ Satora

Aspekty mikrobiologiczne otrzymywania
spirytusów liwkowych w rejonie £¹cka

Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyñski

8. Wiktor Berski

Modyfikacje skrobi owsianej

Prof. dr hab.
Bohdan Achrem-Achremowicz

9. Pawe³ Sroka

Charakterystyka fermentacji oraz zmiany
zawartoci niektórych kwasów karboksylowych
w brzeczkach miodowych

Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyñski

10. Anna Mikulec

¯ywieniowe i funkcjonalne w³aciwoci chleba
z dodatkiem nasion lnu oleistego (Linum
usitatissimum L.)

Prof. dr hab. Halina Gambu
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AR OTRZYMA£A KARTÊ UCZELNI ERASMUSA
Program Erasmus, którego nazwa nawi¹zuje do
imienia Erazma z Rotterdamu, zosta³ powo³any w roku
1987 z myl¹ o propagowaniu i u³atwianiu wymiany studentów miêdzy uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej.
W 1995 roku, Erasmus wszed³ w sk³ad utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspieraj¹cego miêdzynarodow¹ wspó³pracê w sferze edukacji.
Program Erasmus koncentruje siê na podnoszeniu
poziomu kszta³cenia i wzmacnianiu jego europejskiego
wymiaru w szko³ach wy¿szych, przede wszystkim poprzez wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy miêdzyuczelnianej oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.
W roku akademickim 2005/2006 Akademia Rolnicza w Krakowie rozpocznie czynny udzia³ w programie SOCRATES-Erasmus.
W listopadzie 2004 roku Dzia³ Nauki i Wspó³pracy
z Zagranic¹ ze wsparciem Prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy Miêdzynarodowej Prof. dr hab. Czes³awa Nowaka
przygotowa³ i z³o¿y³ wniosek do Komisji Europejskiej
o nadanie Akademii Rolniczej Karty Uczelni Erasmusa.
W marcu 2005 r. otrzymalimy odpowied, ¿e nasz
wniosek zosta³ dobrze oceniony i AR zosta³a w³¹czona
do programu SOCRATES-Erasmus.
Od chwili z³o¿enia wniosku do Komisji Europejskiej,
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ rozpocz¹³ prace
maj¹ce na celu przygotowanie Uczelni do pe³nego
udzia³u w programie.
Udzia³ uczelni w dzia³aniach programu Erasmus wymaga:
1. Wyznaczenia Uczelnianego Koordynatora Programu SOCRATES-Erasmus i Koordynatorów na
wszystkich Wydzia³ach AR. Zadanie to zosta³o ju¿
wykonane.
Koordynatorem Uczelnianym zosta³ mianowany dr
hab. Marcin Rapacz (Katedra Fizjologii Rolin, WRE). Równie¿ poszczególne Wydzia³y wyznaczy³y osoby do koordynacji wymiany studentów i nauczycieli
akademickich. Koordynatora uczelnianego oraz koordynatorów wydzia³owych w pracach administracyjnych zwi¹zanych z obs³ug¹ programu wspieraæ bêdzie Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹.
2. Sta³ej wspó³pracy Koordynatora Uczelnianego
z w³adzami uczelni, z poszczególnymi wydzia³ami i jednostkami dydaktycznymi, Kwestur¹, organizacjami studenckimi.

Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ jest skrzynk¹
kontaktow¹  pomiêdzy w³adzami Uczelni, koordynatorem uczelnianym, koordynatorami z wszystkich wydzia³ów oraz Kwestur¹.
W chwili obecnej Dzia³ opracowuje przewodnik dla
polskich studentów zainteresowanych udzia³em
w programie oraz przygotowuje na podstawie danych
otrzymanych z poszczególnych katedr AR katalog
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Zestawienie planowanych wymian studentów i wyk³adowców w roku akademickim 2005/2006
Wymiana studentów
Kraj

Uczelnia

Wymiana wyk³adowców

liczba
wyjazdów

liczba
przyjazdów

liczba
wyjazdów

liczba
przyjazdów

Niemcy

Technische Universität München

0

0

1

0

Francja

FESIA (ESA Angers, ISARA Lyon)

1

2

1

1

Austria

BOKU (Universität für Bodenkultur Wien)

3

1

1

1

Norwegia

Norwegian University of Life Sciences

3

2

1

1

Dania

The Royal Veterinary and Agricultural
University

1

0

0

0

kursów dostêpnych w jêzykach obcych. Niebawem
zostanie sporz¹dzony projekt strony www z informacjami i formularzami.
3. Przygotowania s³u¿b finansowych uczelni do
prowadzenia rachunku bankowego i rozliczeñ
w EUR. W prace zwi¹zane z przygotowaniem Uczelni do prowadzenia rozliczeñ wymaganych przez program Erasmus zaanga¿owana jest mgr Barbara Kleta, z-ca kwestora AR.
4. Zapewnienia miejsca na gromadzenie niezbêdnej
dokumentacji. Kwestia do ustalenia.
5. Zapewnienia sta³ego dostêpu do Internetu,
sprawnie dzia³aj¹cej poczty elektronicznej oraz
zapewnienia sprzêtu umo¿liwiaj¹cego korzystanie
z narzêdzi udostêpnianych w formule on-line.
Wymogi te zosta³y zapewnione przez w³adze Uczelni.
Z funduszu programu Socrates-Erasmus mo¿na finansowaæ wy³¹cznie dzia³ania, które:
 spe³niaj¹ ogólne wymogi formalne programu;
 dotycz¹ miêdzynarodowej wspó³pracy miêdzy uczelniami z krajów uczestnicz¹cych w programie Socrates;
 opieraj¹ siê na wczeniejszych porozumieniach miêdzy
uczelniami, zawieranych na szczeblu katedry, wydzia³u
lub ca³ej uczelni. Mog¹ to byæ umowy roczne lub wieloletnie, dwustronne lub wielostronne, umowy obejmuj¹ce jedn¹ lub wiêcej dyscyplin czy kierunków studiów.
Przyznanie Karty Uczelni Erasmusa upowa¿nia
uczelnie do ubiegania siê o fundusze:
 na dzia³ania zdecentralizowane: wyjazdy studentów
i nauczycieli akademickich, organizacjê wymiany oraz
wprowadzanie systemów punktowych takich jak ECTS;
 na dzia³ania scentralizowane: projekty wielostronne
dotycz¹ce programów nauczania, programów (kursów) intensywnych, sieci tematycznych.
W marcu 2005 r. Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ z³o¿y³ wniosek do Narodowej Agencji Programu
o dofinansowanie wyjazdów studentów i nauczycieli
akademickich oraz organizacjê wymiany.
W roku akademickim 2005/2006 Akademia Rolnicza
bêdzie realizowa³a trzy rodzaje dzia³añ:
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Wymiana studentów  wyjazdy do uczelni partnerskich w krajach UE i przyjmowanie studentów z tych
uczelni w celu zrealizowania uzgodnionego pomiêdzy
uczelniami programu studiów (trwaj¹cego od 3 miesiêcy do 1 roku akademickiego)
Wymiana wyk³adowców  wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich w krajach UE i przyjmowanie wyk³adowców z tych uczelni w celu prowadzenia
zajêæ dydaktycznych (minimalna liczba przeprowadzonych zajêæ  8 godzin przy wyjazdach trwaj¹cych tydzieñ lub mniej).
Wsparcie organizacji wymiany  dzia³ania maj¹ce na
celu promocjê i organizacjê wymiany, m. in.: przygotowanie i druk materia³ów informacyjno-promocyjnych, przygotowanie studentów i wyk³adowców wyje¿d¿aj¹cych na
stypendia, opieka nad studentami przyje¿d¿aj¹cymi.
Liczba planowanych dzia³añ nie jest du¿a, ale to
pierwszy rok naszego udzia³u w programie i byæ mo¿e
na mniejszej grupie bêdzie nam wszystkim ³atwiej
przejæ przez wszystkie etapy i procedury wymagane
przez program SOCRATES-Erasmus.
Na koniec odrobina statystyki (dane opracowane zosta³y przez Narodow¹ Agencje Programu SOCRATES-Erasmus).
W roku 2004/2005 Kartê Uczelni Erasmusa posiada³o
2199 uczelni w ca³ej Europie, w tym: 187 uczelni polskich.
Wyjazdy polskich studentów na stypendia Erasmusa do uczelni krajów UE  2003/2004: 6 278 osób.
Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Erasmusa  2003/2004: 947 osób.
Przyjazdy studentów zagranicznych do Polski 
2003/2004: 1 459.
Rok rocznie w ca³ej Europie:
 na stypendia Erasmusa wyje¿d¿a blisko 120 000 studentów.
 zajêcia w partnerskich uczelniach prowadzi w ramach
Erasmusa rokrocznie blisko 18 000 nauczycieli akademickich.
El¿bieta Kugiel, Miros³awa R¹czka
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹
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FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE 2005
W dniach 1321 maja 2005 r. odby³ siê kolejny Festiwal Nauki organizowany przez wszystkie krakowskie
pañstwowe szko³y wy¿sze przy wspó³udziale Instytutu
Fizyki J¹drowej PAN, The British Council, Instytutu
Francuskiego oraz Konsulatów: USA, RFN, Austrii, Rosji, S³owacji, Francji.
Celem Festiwalu by³a prezentacja, w atrakcyjnej formie, wybranych fragmentów dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej oraz przedstawienie oferty kulturalnej studentów, a przede wszystkim bezporednie spotkania,
rozmowy i dyskusje mieszkañców Krakowa z pracownikami naukowymi i studentami.
Tegoroczny Festiwal by³ szczególnym, poniewa¿
piknik w namiotach odby³ siê 18 i 19 maja br. na Rynku
G³ównym i dziêki temu mo¿na by³o zaprezentowaæ dokonania naukowe nie tylko mieszkañcom Krakowa, ale
równie¿ niezliczonej rzeszy turystów.
Po raz pierwszy zosta³ zorganizowany Konkurs
o Puchar Wojewody Ma³opolskiego Jerzego Adamika
na najatrakcyjniejsze stoisko Festiwalu Nauki w Krakowie. Szecioosobowa Komisja, w której sk³ad weszli
Rektorzy oraz Rzecznik Prasowy Wojewody przez dwa
dni trwania Festiwalu ocenia³a namioty krakowskich
uczelni zwracaj¹c uwagê na ogólny wygl¹d ekspozycji,
ró¿norodnoæ prezentacji, jakoæ i dostêpnoæ materia³ów oraz obs³ugê stoiska. Bior¹c pod uwagê wymienione kryteria jurorzy oceniali namioty w skali 110 punktów. Puchar zdoby³ Uniwersytet Jagielloñski uzyskuj¹c
³¹czn¹ liczbê punktów 8,725, II miejsce AGH  7,950
punktów, natomiast III miejsce Akademia Rolnicza 
7,625 punktów.
Uczelnia nasza zaprezentowa³a ciekawy program
nie tylko podczas pikniku na Rynku. Festiwal rozpoczê³y 13 maja V Ogólnopolskie Dni Owada zorganizowane
przez prof. K. Wiecha na Wydziale Ogrodniczym.
W dniach 16, 17 i 20 maja Wydzia³ Hodowli i Biologii
Zwierz¹t udostêpni³ zainteresowanym zwiedzanie Stacji
Dowiadczalnych a tak¿e przeprowadzi³ seminarium pt.
Hodowla Zwierz¹t jakiej nie znacie. W ramach Festiwalu Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny zorganizowa³ ciekaw¹ dysputê pt. Historia toksykologii na przestrzeni
dziejów ludzkoci  czyli jak otruæ teciow¹. Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii zorganizowa³o seminarium pt. Wykorzystanie biotechnologii w nauce
o zwierzêtach. Naszej Uczelni nie zabrak³o na scenie

Festiwalowej, gdzie mniej naukow¹ stronê ¿ycia akademickiego pokaza³ Zespó³ Sygnalistów Myliwskich Hegard z Wydzia³u Lenego oraz Studencki Zespó³ Góralski AR Skalni.
Wszystkie przedsiêwziêcia zorganizowane w ramach Festiwalu cieszy³y siê du¿¹ frekwencj¹ oraz zainteresowaniem wród odwiedzaj¹cych. Sam piknik na
Rynku mimo deszczowej pogody pierwszego dnia zainteresowa³ t³umy zwiedzaj¹cych.
Serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy aktywnie
w³¹czyli siê w organizacjê Festiwalu oraz zaprezentowali zarówno stronê naukow¹ jak i kulturaln¹ Uczelni
niezliczonej rzeszy zwiedzaj¹cych.
Monika Zêbala

V Ogólnopolskie Dni Owada
1315 maja 2005 r.
W dniach 1315 maja, na Wydziale Ogrodniczym
ju¿ po raz pi¹ty odbywa³y siê Ogólnopolskie Dni Owada,
impreza o charakterze dydaktyczno  popularyzatorskim, umo¿liwiaj¹ca bli¿sze poznanie wiata szescionogów. Blisko osiemdziesiêciu studentów, doktorantów
i pracowników zaanga¿owanych by³o w przygotowanie
oraz przebieg happeningu, którego tegoroczne has³o
brzmia³o: Polska miodem stoi. W trakcie wystawy oraz
kiermaszu ogrodniczo  pszczelarskiego mo¿na by³o
zapoznaæ siê ze sprzêtem do produkcji miodu, jak równie¿ spróbowaæ oraz kupiæ produkty pszczele.
Tradycyjnie prezentowane by³y ¿ywe owady zarówno
krajowe jak i tropikalne. Szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê ró¿ne gatunki straszyków, modliszek
oraz egzotycznych chrz¹szczy z hodowli prowadzonej
przez studentów i doktorantów Wydzia³u Ogrodniczego.
Pierwszy dzieñ skierowany by³ do dzieci w wieku
przedszkolnym, które poprzez zabawê poznawa³y owadzie zwyczaje, oraz m³odzie¿y szkolnej, dla której przygotowano szereg krótkich wyk³adów. Rozstrzygniêto
równie¿ konkurs artystyczny na prace zawieraj¹ce akcenty entomologiczne wykonane dowolnymi metodami.
W sobotni wieczór zaproszeni gocie bawili siê na balu
w klubie akademickim Arka, który poprzedzi³ wystêp
zespo³u kabaretowego Od czasu do czasu pod kierownictwem prof. Kazimierza Wiecha z programem
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Sam miód. Program imprezy obfitowa³ w szereg atrakcji. Nie mog³o zabrakn¹æ wystawy fotografii, konkursu
rysunku ulicznego, pokazu origami, wró¿b i tatua¿y entomologicznych. Ciekawostk¹ by³a kolekcja owadzich
witra¿y prezentowana przez jedn¹ z zaproszonych firm
oraz pokaz malowania naturalnym barwnikiem uzyskanym z wysuszonych owadów Dactylopius coccus cacti.
Trzydniow¹ imprezê odwiedzi³o kilka tysiêcy dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych.
Do zobaczenia za rok.

rz¹t, po¿ywienie dla ludzi ale i rolina energetyczna
i lecznicza ze wzglêdu na obecnoæ inuliny. Sporo miejsca powiêcono rolinom z rodzaju Salix, które wykorzystywane s¹ na cele zarówno energetyczne i w przemyle farmaceutycznym oraz na cele koszykarskie
i plecionkarskie.

Piotr liwa

Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t podczas trwania
Festiwalu Nauki przeprowadzi³ w dniu 18 maja 2005 seminarium pt. Hodowla zwierz¹t jakiej nie znacie a nastêpnie wraz z organizatorami z ramienia Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii zaprosi³ m³odzie¿ do
zwiedzania wydzia³owych laboratoriów. W trakcie seminarium s. 125 zosta³a wype³niona do ostatniego miejsca
przez m³odzie¿ z liceów z Krakowa i Dobczyc. Laboratoria zwiedza³a równie¿ grupa uczniów z gimnazjum.
W dniach 16, 17 i 20 maja 2005 odby³y siê dni
otwarte Stacji Dowiadczalnych Wydzia³u. Skorzysta³a
z nich m³odzie¿ z kilku szkó³ ponadgimnazjalnych z Krakowa i Zabierzowa a tak¿e grupa osób zwi¹zanych
z Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Cogito.
W trakcie wizyty w Stacjach przedstawione zosta³y
mo¿liwoci jakie otwieraj¹ studia na kierunkach i specjalnociach prezentowanych przez Wydzia³ a tak¿e zakres prowadzonych badañ. Zwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ
utrzymywane na Stacjach zwierzêta, pos³uchaæ prelekcji oraz skorzystaæ z krótkiej przeja¿d¿ki konnej.
W dniach 1819 maja 2005 r. podczas pikniku na
Rynku pokazano klucie siê piskl¹t kurzych i przepiórczych, ryby akwariowe oraz króliki, szynszyle, tchórzofretki i szczury. Pracownicy Wydzia³u udzielali porad dotycz¹cych utrzymania i ¿ywienia zwierz¹t domowych.
Na podstawie reakcji odwiedzaj¹cych, licznie zadawanych pytañ mo¿na oceniæ propozycje przedstawione
przez Wydzia³ jako bardzo udane. Jest to zas³ug¹
ogromnego zaanga¿owania licznej grupy pracowników
i studentów Wydzia³u w przygotowanie Festiwalu.

Wra¿enia koordynatorów Wydzia³owych,
którzy od pocz¹tku stycznia 2005 r.
z du¿ym zaanga¿owaniem pracowali
nad programem Akademii Rolniczej podczas
Festiwalu Nauki w Krakowie 2005
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny tegoroczny Festiwal
Nauki rozpocz¹³ od panelu dyskusyjnego, który cieszy³
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wród m³odzie¿y
jak i pracowników uczelni (liczba uczestników oko³o 200
osób). Panel dyskusyjny a raczej dysputê naukow¹ pt.
Historia toksykologii na przestrzeni dziejów ludzkoci 
czyli jak otruæ teciow¹ prowadzili adiunkci Katedry
Chemii dr A. Danel i dr P. Szlachcic, którzy w bardzo interesuj¹cy sposób, z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz rekwizytów przedstawili dzia³anie i wykorzystywanie kilkunastu bardzo niebezpiecznych i gronych dla zdrowia i nie tylko substancji chemicznych.
Podczas pikniku na Rynku G³ównym Katedra Fizjologii Rolin prezentowa³a interesuj¹ce zagadnienia
zwi¹zane z aparatem fotosyntetycznym rolin. Z pokazów, które obejmowa³y prezentacjê multimedialn¹
i eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej, prowadzonych przez dr hab. M. Rapacza i dr R. B¹czek-Kwintê mo¿na by³o dowiedzieæ siê,
co to jest chlorofil, jakie jest jego zadanie, dlaczego fluoryzuje, jakie czynniki powoduj¹ uszkodzenie aparatu
fotosyntetycznego i jakimi metodami bada siê te szkodzenia.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy chemiczne przed namiotem: fluorescencja zwi¹zków
organicznych, trucie glist w przewodzie pokarmowym,
wytop ¿elaza, zaklinanie wê¿a i in. prowadzone przez
dr A. Daniela, dr P. Szlachcica i dr A. Wis³ê.
Katedra Szczegó³owej Uprawy Rolin prezentowa³a
nasiona wiêkszoci rolin uprawianych w Polsce, bulwy
oraz roliny uprawne i przyprawowe, nad którymi prowadzone s¹ badania w jednostkach Wydzia³u. Furorê
podczas pikniku zrobi³y bulwy Topinambura  roliny
ma³o znanej i niedocenianej, która mo¿e mieæ bardzo
szerokie zastosowanie nie tylko jako pasza dla zwie-
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Dr Marek Ko³odziejczyk
Dr Andrzej Oleksy

Dr in¿ Marcin Lis

Na stanowiskach prezentowanych przez Katedrê
Geodezji najwiêkszym zainteresowaniem wród zwiedzaj¹cych Festiwal Nauki cieszy³ siê pokaz nawigacji
satelitarnej do celu. Mo¿na by³o osobicie sprawdziæ
z jak¹ precyzj¹ jest mo¿liwe poruszanie siê samochodem ulicami Krakowa gdy jest wyposa¿ony w system nawigacji satelitarnej GPS. Prezentowany odbiornik GPS
zintegrowany z komputerem typu Pocet PC wyposa¿ony w dok³adne mapy cyfrowe automatycznie wyznacza³
trasê, dokonywa³ jej korekty i prowadzi³ pod wskazany
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adres informuj¹c kierowcê komunikatem g³osowym
o ka¿dym najbli¿szym manewrze. Ostrzega³ tak¿e kierowcê o zbli¿aniu siê samochodu np. do fotoradaru.
Du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³ siê
równie¿ prezentowany nowoczesny system pomiarowy
oparty na naziemnym skanerze laserowym MENSI 200.
Mo¿na by³o zapoznaæ siê z nowoczesn¹ technologi¹
pomiarow¹ opart¹ o technikê skaningu laserowego, któr¹ w sposób automatyczny mo¿na pozyskiwaæ dane
przestrzenne o interesuj¹cych nas obiektach. Prezentowany skaner wykorzystywa³ zielony laser i w ci¹gu minuty mierzy³ oko³o 5000 punktów okrelaj¹c ich wspó³rzêdne przestrzenne. Dodatkowo ca³y proces pomiarowy by³ dokumentowany w czasie rzeczywistym za pomoc¹ kamery CCD.

informacje dotycz¹ce ich wytwarzania, zastosowania
i wartoci od¿ywczej jak równie¿ zdegustowaæ wiele
produktów.
Dodatkowo szerok¹ ofertê swoich wyrobów zaprezentowa³y dwa zak³ady wspó³pracuj¹ce z Katedr¹:
Przetwórnia Owoców i Warzyw Prospona z Nowego S¹cza oraz spó³ka Rajdimpex z Suchej Beskidzkiej. Prospona jest zak³adem, którego specjalnoci¹ jest produkcja przetworów owocowo-warzywnych z przeznaczeniem dla cukierników i piekarzy takich jak: owoce kandyzowane, owoce w ¿elu, marmolady, powid³a i d¿emy.
Natomiast Rajdimpex jest znanym w kraju i za granic¹
producentem przetworów owocowo-warzywnych szczególnie kompotów, marynat, konserw warzywnych sterylizowanych, d¿emów, marmolad i powide³.

Dr in¿. Zbigniew Siejka

Dr in¿. Anna Korus

Wydzia³ Leny podczas pikniku na p³ycie Rynku
G³ównego reprezentowany by³ przez pracowników Katedry Dendrometrii, którzy prowadzili prezentacjê technik pomiarowych stosowanych w lenictwie. Na stanowisku Wydzia³u wyeksponowano fragmenty pnia oraz
diagram przedstawiaj¹cy wzrost okaza³ej, ponad 200letniej jod³y pochodz¹cej z Roztocza. Na specjalnie
przygotowanym stanowisku demonstracyjnym ka¿dy
zwiedzaj¹cy móg³ samodzielnie przy pomocy widra
przyrostowego Presslera pobraæ próbkê drewna do
analiz dendrometrycznych. Nastêpnie za pomoc¹ urz¹dzenia pomiarowo-rejestruj¹cego (przyrostomierz +
komputer) na pobranych próbkach mierzono szerokoæ
s³oi rocznych oraz okrelano wiek drzewa.
Zarówno prezentacje jak i ekspozycje przygotowane
przez pracowników Wydzia³u Lenego cieszy³y siê zainteresowaniem ze strony zwiedzaj¹cych.

Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii przygotowa³o w ramach Krakowskiego Festiwalu Nauki cykl
wyk³adów oraz pokazów, z myl¹ o zainteresowaniu
problematyk¹ biotechnologiczn¹ uczniów szkó³ rednich województwa ma³opolskiego. Pierwszy wyk³ad
w dniu 18 maja 2005 roku na temat Czy grelina mo¿e
byæ wskanikiem oty³oci wyg³osi³a prof. dr hab. Krystyna Koziec. Drugim prelegentem by³ dr hab. Andrzej
Sechman, który przybli¿y³ zagadnienia Ró¿nicowanie
gonad u ptaków  rola hormonów p³ciowych a na zakoñczenie dr hab. Józef Bieniek nawietli³ tematykê
¯ywnoæ genetycznie zmodyfikowana (GMO)  nadzieje i obawy.
Równie du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y cieszy³y siê pokazy w Rynku G³ównym na których prezentowano metody badawcze, jakie wykorzystywane s¹
w Katedrach prowadz¹cych zajêcia w ramach Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii.
Zaskakuj¹co du¿a liczba m³odzie¿y uczestnicz¹ca
w wyk³adach oraz odwiedzaj¹ca laboratoria i pracownie: Biotechnologii i Genomiki Katedry Hodowli Owiec
i Kóz oraz Katedry Fizjologii Wydzia³u Hodowli i Biologii
Zwierz¹t, jak te¿ bior¹ca ¿ywy udzia³ w dyskusji wiadczy o olbrzymim zainteresowaniu tym nowym kierunkiem, a tym samym potrzebie dalszego wysi³ku w promowaniu Miêdzywydzia³owego Studium Biotechnologii
i Uczelni.

Dr in¿. Marek Wajdzik

W ramach Festiwalu Nauki w dniach 1819 maja
br. Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego zaprezentowa³a szeroki asortyment produkowanych przetworów z owoców i warzyw takich jak:
kompoty, marynaty, konserwy warzywne (sterylizowane i susze). Produkty te s¹ wytwarzane i wykorzystywane w ramach dzia³alnoci dydaktycznej Katedry.
W trakcie Festiwalu mo¿na by³o uzyskaæ praktyczne
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Dr in¿. Urszula Kaczor
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA INWESTYCJI
BUDOWA WYDZIA£U TECHNOLOGII ¯YWNOCI,
KRAKÓW UL. BALICKA 122
Historia budowy Wydzia³u Technologii ¯ywnoci
W zwi¹zku z planowanym na ten rok zakoñczeniem
inwestycji finansowanej z dotacji KBN i MENiS, a w roku nastêpnym zakoñczeniem zadania Ma³opolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci przy ul. Balickiej 122 przedstawiam poni¿ej prawie dziesiêcioletni¹
historiê jej realizacji.
W 1996 roku powsta³ projekt koncepcyjny budowy
Wydzia³u wraz z orientacyjnym zestawieniem kosztów,
które wynosi³y 28 797,5 tys z³. i by³y przyjête na poziomie cen I kwarta³u 1996 r. Znaj¹c wartoæ kosztorysow¹
Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
wyst¹pi³a do MEN'u (obecnie MENiS) o wprowadzenie
zadania do imiennego planu inwestycji. W kwietniu
1997 r. zadanie wpisane zosta³o na listê inwestycji finansowanych przez MEN z wartoci¹ kosztorysow¹
33 647 tys z³, na podstawie zbiorczego zestawienia
kosztów z I kwarta³u 1997 r.
W dniu 27.08.1997 r w wyniku przeprowadzonego
przetargu publicznego podpisano umowê z generalnym
wykonawc¹ inwestycji którym zosta³o przedsiêbiorstwo
Budostal 3. Na rozpoczêcie zadania w przetargu okrelono wartoæ robót w kwocie 15 671 tys z³ z terminem
zakoñczenia 31.12.1999 r. Rolê inwestora zastêpczego
w ramach przetargu publicznego wyznaczono Zarz¹dowi Inwestycji Szkó³ Wy¿szych w Krakowie. W dniu
30.12.1998 r. zwiêkszono zakres umowy na budowê
segmentu III i IV o kwotê 18 847,3 tys z³. Nie obejmowa³a ona dostaw i monta¿u urz¹dzeñ dotycz¹cych ca³ej instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonania pawilonu technicznego z powodu braku rozwi¹zañ projektowych. W zwi¹zku z powy¿szym zakoñczenie inwestycji
przesuniêto na 30.06.2000 r. W okresie od 03.1998 r do
12.1999 r. Akademia Rolnicza zrezygnowa³a z zastêpstwa inwestorskiego pe³nionego przez Zarz¹d Inwestycji Szkó³ Wy¿szych, decyduj¹c siê na prowadzenie inwestycji we w³asnym zakresie.
Pomimo znacz¹cego wzrostu wskaników inflacji
w tym okresie i rozszerzeniem zakresu robót spowodowanym wprowadzeniem nowych rozwi¹zañ projektowych, MEN nie uwzglêdni³o przeszacowanych wartoci
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kosztorysowych zadania i tym samym przez kolejne lata, a wiêc w latach 19972000 w³¹cznie, zosta³a zamro¿ona wartoæ inwestycji na niezmienionym poziomie tj.
33 647 tys z³.
W 2000 r Akademia Rolnicza ponownie przyst¹pi³a
do wspó³pracy z inwestorem zastêpczym czyli Zarz¹dem Inwestycji Szkó³ Wy¿szych, który natychmiast
zg³osi³ koniecznoæ dokonania weryfikacji kosztów. Zosta³o opracowane Zbiorcze Zestawienie Kosztów w cenach IV kwarta³u 1998 r. gdzie uwzglêdnione zosta³y
nowe rozwi¹zania projektowe i wzrost cen. Koszty zosta³y przeszacowane na kwotê 49 394 tys z³.
W wyst¹pieniu do MENiS z dnia 26.04.2000 r. dotycz¹cym wstêpnych propozycji planu inwestycyjnego na
rok 2001 Akademia Rolnicza zwróci³a siê z prob¹
o uznanie kwoty 42 351,0 tys z³. W tym samym czasie
trwa³y prace nad opracowaniem kolejnego zestawienia
zbiorczego kosztów na przewidywane ceny w roku 2000.
W maju 2000 r dokonano przeliczenia, które okreli³o
wartoæ kosztorysow¹ inwestycji na kwotê 54 165 tys z³.
Pismem z dnia 8.06.2000 r. Akademia Rolnicza wyst¹pi³a do MENiS o uwzglêdnienie w resortowym planie inwestycyjnym przeszacowanej wartoci 54 165 tys z³.
za³¹czaj¹c jednoczenie wyjanienie przyczyn wzrostu
wartoci kosztorysowej zadania i kopie opracowañ
kosztorysowych. Wnioski Akademii Rolniczej nie zosta³y w pe³ni rozpatrzone i MENiS uj¹³ w swoim planie inwestycyjnym wartoæ kosztorysow¹ w wysokoci tylko
40 431 tys z³.
Akademia Rolnicza ponownie wyst¹pi³a o uznanie
kwoty 54 165 tys z³. we wnioskach z propozycjami do
planu inwestycyjnego na 2002 r. nie uzyskuj¹c jednak
pozytywnej odpowiedzi a wiêc w dalszym ci¹gu w imiennym spisie inwestycji figurowa³a kwota 40 431 tys z³.
W dniu 24.07.2002 r. dokonano aktualizacji wartoci
inwestycji na poziomie II kwarta³u 2002 r. i okrelono j¹
na wartoæ 49 930,6 tys z³. W dniu 16.12.2002 r. zwrócono siê ponownie do MENiS o uznanie przeszacowanej kwoty i ujêcie jej w planie inwestycyjnym. Otrzymano pozytywn¹ odpowied.
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Wartoæ wykonanych robót do koñca 2003 r. wynosi³a 39 613 tys z³. W zwi¹zku z powy¿szym przewidywana kwota na dokoñczenie inwestycji wynosi³a na 2003 r.
 10 317,6 tys z³. (stanowi¹ca ró¿niê pomiêdzy wartoci¹ 49 930,6 tys z³ a 39 613 tys z³, przy poziomie podatku VAT 7%.)
Jednak¿e nak³ady rzeczywiste potrzebne do zakoñczenia inwestycji sporz¹dzone na miesi¹c lipiec 2003 r.
okrelono na 17 158,1 tys z³. Jest to ró¿nica wartoci inwestycji potrzebnej na jej dokoñczenie (jako nak³ady
rzeczywiste), a wysokoci¹ dotacji z MENiS, która wynosi³a na 2003 r. 6 840,5 tys z³. (17 158,1 tys z³ 
6 840,5 tys z³ = 10 317,6 tys z³) przy poziomie VAT 7%.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê zbilansowano konieczne
do poniesienia rodki celem zakoñczenia ci¹gn¹cej siê
przez prawie 10 lat inwestycji i stwierdzono, ¿e brakuje
8 329,7 tys z³. Brakuj¹c¹ kwotê postanowiono sfinansowaæ rodkami pochodz¹cymi z funduszy strukturalnych.
W roku 2003 z inicjatywy Wydzia³u Technologii ¯ywnoci powsta³ projekt realizacji zadania pt. Ma³opolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten za zgod¹
Senatu Akademii Rolniczej w³¹czony zosta³ do zadania
Budowa Wydzia³u Technologii ¯ywnoci. Podstawowym
celem budowanej jednostki jest utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-dydaktycznej.
Po przejciu wszystkich elementów weryfikacji projekt ten zosta³ pozytywnie przyjêty co w rezultacie doprowadzi³o do podpisania umowy o dofinansowanie z Ma³opolskim Urzêdem Wojewódzkim w dniu 1 marca 2005 r.
na kwotê 8 000 tys z³. Projekt zak³ada³, ¿e w kwocie tej

znajdzie siê udzia³ w³asny beneficjenta, który zgodnie
z za³o¿eniami ZPORR wynosi 2 000 tys z³. Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje roboty instalacyjne
oraz zakup koniecznej do funkcjonowania centrum aparatury specjalistycznej. Pocz¹tkowo zak³adano, ¿e zadanie powy¿sze zostanie zrealizowane ju¿ na pocz¹tku
2005 r. jednak¿e MENiS zmieni³ wysokoæ dofinansowania w czêci udzia³u w³asnego beneficjenta z pocz¹tkowej wartoci 2 000 tys z³ na kwotê 1 200 tys z³ i w zwi¹zku z tym zabrak³o 800 tys z³ na zabezpieczenie udzia³u
w³asnego. MENiS kwotê 1 200 tys z³ roz³o¿y³ na dwie raty, a wiêc 400 tys z³ w 2005 r. oraz 800 tys z³ w 2006 r. co
spowodowa³o, ¿e termin zakoñczenia inwestycji w ramach funduszy strukturalnych przesun¹³ siê na rok
2006. W zwi¹zku z powsta³¹ sytuacj¹ Senat w dniu
29.04.2005 r. zdecydowa³ ¿e brakuj¹c¹ kwotê 800 tys z³
Uczelnia pokryje z w³asnych rodków. Jednak¿e roz³o¿ona ona bêdzie na dwie raty tj. 627,3 tys z³ w roku 2005
oraz 172,7 tys z³ w roku 2006.
W dniu 12 marca 2004 r podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie, które wygra³o przetarg nieograniczony na dokoñczenie budynku g³ównego, elewacji zewnêtrznej dla segmentów
III i IV oraz infrastruktury zewnêtrznej. Ca³kowity koszt
kontraktu wyniós³ 3 992 tys z³ i do tej wartoci nale¿y
dodaæ wartoæ nadzoru inwestorskiego który wynosi³
44, 8 tys z³ (s¹ to wartoci brutto przy stawce VAT 7%).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w zwi¹zku z wejciem Polski
do struktur Unii Europejskiej w dniu 1.05.2004 r., zmieni³a siê obowi¹zuj¹ca do tej pory stawka podatku VAT na
materia³y budowlane z 7% na 22%. Zmiana ta wp³ynê³a na
podro¿enie inwestycji o ró¿nicê w stawce VAT czyli o 15%.
Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2004 r. Senat zatwierdzi³ uchwa³¹ kwotê 10 300 tys z³ przyznan¹ przez
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MENiS w ramach rodków pochodz¹cych za oddany
maj¹tek Akademii Rolniczej w Rzeszowie. Po uzyskaniu tych rodków Akademia og³osi³a kolejny przetarg
nieograniczony na kontynuacjê zadania Budowa Wydzia³u Technologii ¯ywnoci w zakresie dokoñczenia
budowy segmentu III i IV. Najkorzystniejsz¹ ofertê cenow¹ z³o¿y³o przedsiêbiorstwo INSTAL Kraków SA. Umowa z w/w przedsiêbiorstwem zosta³a podpisana w dniu
16.11.2004 r. na kwotê brutto 14 492,8 tys z³ przy stawce VAT 22%. Kwota ta obejmowa³a rodki pochodz¹ce
z rekompensaty za maj¹tek w Rzeszowie oraz z funduszy strukturalnych przewidzianych na rok 2005.
W dalszym ci¹gu nie zamyka to problemu i do zakoñczenia inwestycji brakuje 4 638,6 tys z³. Na posiedzeniu Senatu 29.04.2005 r. podjêto uchwa³ê ¿e brakuj¹ce rodki potrzebne do zakoñczenia inwestycji pokryte zostan¹ z nastêpuj¹cych róde³ a to z:
1. odpisów amortyzacyjnych 500 tys z³.
2. nadwy¿ki finansowej za 2004 r. 3 100 tys z³
3. ze sprzeda¿y maj¹tku w postaci dzia³ki przy ul Wierzyñskiego stanowi¹cej w³asnoæ AR, 520 tys z³.
Suma w/w rodków wynosi 4 120 tys z³ i wg szacunków, je¿eli nie bêdzie dodatkowych robót, do zakoñczenia inwestycji braknie ok. 300 tys z³.
Podjête dzia³ania a tak¿e uchwa³a Senatu z dnia
29.04.2005 r. pozwala na zakoñczenie inwestycji w czê-

ci budowlanej do 31.08.2005 r., natomiast zakoñczenie
ca³ej inwestycji wraz z budow¹ Ma³opolskiego Centrum
Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci zak³ada siê na koniec
I kw. 2006 r.
Analiza powy¿szych zdarzeñ pozwala stwierdziæ, i¿
przed³u¿aj¹ca siê realizacja inwestycji wp³ywa niekorzystnie na ekonomiczn¹ stronê zadania. W planowaniu
konieczne jest zatem sporz¹dzanie odpowiednich analiz finansowych (biznes planów) uwzglêdniaj¹cych konsekwencjê zmian gospodarczych, szczególnie przy inwestycjach wieloletnich, tak aby inwestor  Akademia
Rolnicza mia³ pe³n¹ wiadomoæ skutków podejmowanych decyzji. Wa¿na jest bowiem odpowied na podstawowe pytanie: czy inwestor jest w stanie zrealizowaæ
dane przedsiêwziêcie inwestycyjne przy zachowaniu
zasad racjonalnej gospodarki finansowej?
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ ¿e inwestycja, któr¹ rozpoczêto w 1996 r. i mia³a okrelon¹ wartoæ kosztorysow¹ na kwotê 28 797,5 tys z³ koñczy siê kwot¹ rzeczywist¹ ok. 57 930,6 tys z³. Inwestycja ta mia³a siê zakoñczyæ wg za³o¿eñ po max 5 latach, trwa nastêpne 5 co
powoduje, ¿e koszty inwestycji wzros³y o ok. 29 133 tys z³.
Krzysztof Zió³kowski
Dyrektor Administracyjny AR

KONFERENCJE, ZJAZDY, SPOTKANIA
KARTA BOLOÑSKA  UJEDNOLICENIE SZKOLNICTWA
WY¯SZEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

KRAKÓW, 2022 MARCA 2005 R.

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny zorganizowa³
w dniach 2022 marca 2005 r. miêdzynarodow¹ konferencjê Karta Boloñska  ujednolicenie szkolnictwa wy¿szego w krajach Unii Europejskiej.
Europa jako spo³eczeñstwo wiedzy (a Europe of
Knowledge) obecnie uznana jest za niezast¹piony
czynnik rozwoju spo³ecznego i humanistycznego oraz
sk³adnik niezbêdny w procesie konsolidacji i wzbogacenia to¿samoci Europy, zdolnej przekazaæ swym obywatelom kompetencje konieczne do sprostania wyzwaniom nowego tysi¹clecia wraz ze wiadomoci¹ wspólnych wartoci oraz przynale¿noci do wspólnej przestrzeni spo³eczno kulturowej.
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Deklaracja z Sorbony z 25 maja 1998 r., oparta na
tych rozwa¿aniach, podkreli³a centraln¹ rolê uniwersytetów w rozwoju i budowie kulturalnego obszaru Europy.
Podkreli³a równie¿ znaczenie stworzenia europejskiego
obszaru szkolnictwa wy¿szego jako kluczowego kierunku s³u¿¹cego promowaniu mobilnoci obywateli, mo¿liwoci zatrudniania oraz ogólnego rozwoju kontynentu.
Kilkanacie pañstw europejskich podpisuj¹c Deklaracjê lub wyra¿aj¹c swoj¹ przychylnoæ, zobowi¹za³o
siê do osi¹gniêcia postawionych w niej celów. Kierunek,
jaki przyjê³o kilkanacie wprowadzonych w ¿ycie reform
szkolnictwa wy¿szego w Europie, jest dowodem zaanga¿owania wielu rz¹dów.
Europejskie instytucje szkolnictwa wy¿szego, ze swej
strony, podjê³y wyzwanie i zobowi¹za³y siê do pe³nienia zasadniczej roli w budowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego, równie¿ w kontekcie fundamentalnych
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zasad, ustalonych w Bologna Magna Carta Universitatum z 1988 r. Ma to ogromne znaczenie, zwa¿ywszy, ¿e
niezale¿noæ i autonomia uniwersytetów gwarantuj¹, ¿e
szkolnictwo wy¿sze oraz system badañ przystosowuj¹
siê na bie¿¹co do zmieniaj¹cych siê potrzeb, wymagañ
spo³eczeñstwa oraz postêpu wiedzy naukowej.
Konferencjê zorganizowano g³ównie z myl¹ o polskich uczelniach, które po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej w maju 2004 roku oraz po podpisaniu
przez w³adze Polski Deklaracji Boloñskiej stanê³y
przed gruntown¹ przebudow¹ programów kszta³cenia,
wprowadzenia europejskiego sytemu transferu punktów
za poszczególne przedmioty (European Credit Transfer
System  ECTS) oraz wprowadzenia dwustopniowych
studiów. Drugim wa¿nym powodem organizacji konferencji by³a sprawa wprowadzenia Suplementu do Dyplomu, jako narzêdzia zapewniaj¹cego przejrzystoæ
uzyskiwanych stopni, tytu³ów, dyplomów oraz u³atwiaj¹cego ich uznawanie dla celów kontynuowania nauki lub
wykonywania pracy w kraju i za granic¹.
Na program konferencji z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce wyk³ady oraz prezentacje:
1. Prof. dr hab. Andrzej Dubas  Klasyfikacja dziedzin
naukowych w wietle Deklaracji Boloñskiej
2. Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz  Podsumowanie dzia³alnoci Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej za pierwszy okres kadencji 20022004
3. Prof. dr hab. Josef März, mgr Christina Griessler 
Reforma uczelni wy¿szych w Austrii i proces wdra¿ania stawy o Uniwersytetach z 2002
4. Dr hab. Agnieszka P³a¿ek  Struktura i program nauczania na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, AR
w Krakowie w porównaniu z Uniwersytetem BOKU
w Wiedniu
5. Prof. Michael Ryan  University College Dublin 
struktura i programy kszta³cenia
6. Prof. dr hab. Pawe³ Pisulewski  Wdra¿anie postanowieñ Deklaracji Boloñskiej na przyk³adzie Wydzia-

³u Technologii ¯ywnoci, University College Cork
w Irlandii
7. Prof. dr hab. Kazimierz Wiech  Akademia Rolnicza
w Krakowie i University College Cork  podobieñstwa
i ró¿nice
8. Elzbieta Kugiel  ISARA  Lyon jako uczelnia kszta³c¹ca wysoko kwalifikowanych in¿ynierów
9. Prof. dr hab. ing. Vladimír Gozora  Wdra¿anie postanowieñ Deklaracji Boloñskiej w kszta³ceniu euro-in¿ynierów
10. Doc. dr hab. Elena Horska  Proces Boloñski a wymiana studentów, nauczycieli i naukowców w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wiejskiego
11. Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski  Kszta³cenie
ekonomistów w Akademii Rolniczej w Szczecinie
W konferencji udzia³ wziê³o 52 uczestników. Honorowymi goæmi konferencji byli:
 Prof. dr hab. Josef März i mgr Christina Griessler
z BOKU Wien
 Prof. Michael Ryan z University College Dublin
 Prof. dr hab. ing. Vladimír Gozora i doc. dr hab. Elena
Horska z Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze na S³owacji
Koniecznoæ wprowadzenia za³o¿eñ Deklaracji Boloñskiej wymaga równie¿ od naszej Uczelni dokonania
powa¿nych zmian w dotychczasowym programie
kszta³cenia, (dwustopniowy system studiów), przyjêcia
systemu ³atwo czytelnych i porównywalnych systemów
oceniania, poprawy mobilnoci studentów i nauczycieli
akademickich.
W celu realizacji wy¿ej wymienionych zadañ Rektor
Akademii Rolniczej w Krakowie powo³a³ Komisjê Rektorsk¹ ds. Procesu Boloñskiego (Pismo Okólne Nr 1/2005
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja
w Krakowie z dnia 1 marca 2005 r.). Celem prac Komisji
jest inicjowanie i wdra¿anie w skali Uczelni rozwi¹zañ
wynikaj¹cych z Karty Boloñskiej, a w szczególnoci:
 wielostopniowoci studiów,
 ECTS (katalogi),
 wymiany miêdzynarodowej studentów
 kszta³cenia w jêzykach obcych,
 suplementu do dyplomu.
Komisja wspó³pracuje z Ma³opolsk¹ Komisj¹ Boloñsk¹ powo³an¹ przez Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych Krakowa.
Konferencja Karta Boloñska  ujednolicenie
szkolnictwa wy¿szego w krajach Unii Europejskiej
by³a równie¿ podsumowaniem pierwszego etapu projektu Europejski program: nauczanie i doskonalenie zawodowe w zakresie rolnictwa i gospodarki
¿ywnociowej, realizowanego przez Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny.
Koordynatorem projektu jest pani prof. dr hab. in¿. El¿bieta Pisulewska.
Projekt realizowany i dofinansowany jest w ramach
programu Leonardo da Vinci.
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Program Leonardo da Vinci jest programem stworzonym przez Komisjê Europejsk¹ w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego poprzez promowanie Europy wiedzy oraz wspieranie polityki kszta³cenia ustawicznego. G³ównym za³o¿eniem programu jest propagowanie dzia³añ, które koncentruj¹ siê na poprawie jakoci
systemów kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Celem projektu Europejski program: nauczanie
i doskonalenie zawodowe w zakresie rolnictwa
i gospodarki ¿ywnociowej jest opracowanie nowego europejskiego programu nauczania i doskonalenia
zawodowego w dziedzinie rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej dla studentów Akademii Rolniczej w Krakowie.
Realizacja projektu ma przyczyniæ siê do powstania
rozwi¹zañ, które pomog¹ odpowiedzieæ na problemy
i potrzeby Akademii Rolniczej w Krakowie:
1. Organizacja planu studiów. Zadaniem uczelni jest
kszta³cenie przysz³ych specjalistów w sferze gospodarki ¿ywnociowej i lenej oraz kszta³towania
i ochrony rodowiska. Uczelnia ma przygotowaæ kadry zdolne sprostaæ wspó³czesnym wymaganiom
zrównowa¿onego rozwoju opartego na ekologicznych
zasadach gospodarowania. AR planuje opracowanie
dwustopniowych programów nauczania i dostosowanie iloci godzin poszczególnych grup przedmiotów
umo¿liwiaj¹cych przygotowanie fachowca do prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie ale równie¿ specjalisty, który po³¹czy przygotowanie technologiczne z umiejêtnociami doradczymi, odpowiedni¹ wiedz¹ ekonomiczn¹ oraz umiejêtnociami w zakresie technik komunikacji i informacji.
2. Metody i materia³y dydaktyczne. Zajêcia odbywaj¹
siê metodami heurystycznymi, seminaryjnymi, audiowizualnymi, praktycznej nauki w terenie i prowadzone s¹ w ró¿nych formach organizacyjnych. Projekt
pozwoli³ beneficjentom zapoznaæ siê z nowoczesnymi metodami nauczania oraz materia³ami, technikami
i pozwoli na skomponowanie odpowiedniej proporcji
pomiêdzy zajêciami teoretycznymi i praktycznymi.
3. Definiowanie nowoczesnego profilu absolwenta.
Uczelnia d¹¿y do modyfikacji programów kszta³cenia,
poszerzaj¹c zakres przedmiotów przyrodniczych
i humanistycznych. Istot¹ zmian ma byæ konstrukcja
dwustopniowych programów nauczania, aby mo¿liwe
by³o nie tylko uczenie i doskonalenie zawodowe ale
równie¿ wyzwalanie kreatywnoci, zachêcanie do samokszta³cenia (utrwalanie nawyku uczenia siê przez
ca³e ¿ycie).
4. Procedury zapewniaj¹ce jakoæ kszta³cenia. Jakoæ kszta³cenia studentów jest w centrum zainteresowania w³adz uczelni, jak i studentów. Nadzorowanie
jakoci kszta³cenia stanowi wa¿ny element w dostosowaniu programu kszta³cenia do European Credit
Transfer System (ECTS).
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5. System oceny kardy naukowej. W procesie integracji polskiej nauki do standardów europejskich cennym elementem jest ocena wyk³adowcy jako pracownika dydaktycznego ale tak¿e jako pracownika naukowego i w tym zakresie przygotowania podzia³u
godzin pracy.
Projekt zrealizowany by³ w formie wyjazdów studyjnych  wymiany dowiadczeñ do instytucji partnerskich.
Wyjazdy mia³y na celu skorzystanie z dowiadczeñ
partnerów, tak aby przebudowany i zmodyfikowany program kszta³cenia studentów sta³ siê atrakcyjny nie tylko
dla przysz³ych i obecnych polskich studentów ale i zagranicznych oraz uzyska³ wymiar europejski dziêki w³aciwemu doborowi przedmiotów nauczania, rozplanowaniu godzin zajêæ teoretycznych i praktycznych.
W wymianie dowiadczeñ uczestniczy³o 32 nauczycieli akademickich AR, którzy zapoznali siê ze standardami tworzenia i wdra¿ania nowych programów nauczania i doskonalenia zawodowego oraz ich w³aciwego dostosowania do potrzeb danego regionu w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej ISARA w Lyonie, w University College Cork w Irlandii oraz University of Natural Resources and Applied Life Sciences w Wiedniu w Austrii.
Koordynator projektu
prof. dr hab. El¿bieta Pisulewska
oraz
mgr Miros³awa R¹czka
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹

XIII SZKO£A ZIMOWA HODOWCÓW BYD£A

ZAKOPANE, 48 KWIETNIA 2005 R.

W dniach 48 kwietnia br. odby³a siê XIII Szko³a Zimowa Hodowców Byd³a w Orodku Wypoczynkowym
Bankowiec w Zakopanem. Jak co roku Szko³ê zorganizowa³a Katedra Hodowli Byd³a Akademii Rolniczej w Krakowie przy wspó³pracy i udziale Krakowskiego Ko³a Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Klubu Profesorów
Hodowli Byd³a i Instytutu Zootechniki w Balicach. Gospodarzem Szko³y by³ prof. dr hab. Tadeusz Szulc  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu, a dzia³ania
organizacyjne koordynowa³ prof. dr hab. Jan Szarek wraz
ze wspó³pracownikami (dr in¿. Justyn¹ ¯ychliñsk¹-Buczek, dr in¿. Krzysztofem Adamczykiem, dr in¿. Grzegorzem Skrzyñskim).
Tradycyjnie g³ównym celem Szko³y Zimowej by³a
i jest wymiana dowiadczeñ miêdzy nauk¹ a praktyk¹
w zakresie hodowli byd³a, czemu niew¹tpliwie sprzyja³ temat XIII Szko³y Zimowej, który brzmia³: Nowoczesna
technologia produkcji mleka i wo³owiny. Nic wiêc dziwnego, ¿e w czasie obrad i w kuluarach poruszano szerokie
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spektrum wa¿nych i aktualnych problemów dotycz¹cych hodowli i chowu byd³a mlecznego i miêsnego
w Polsce i na wiecie. Szczególne miejsce wród poruszanych zagadnieñ zajmowa³y referaty odnosz¹ce siê
do bli¿szej i dalszej przysz³oci hodowli byd³a  nale¿y
tu wyró¿niæ referat dr in¿. Tomasza Krychowskiego
(URCEO, Francja), który wskaza³ na praktyczne wykorzystanie markerów genetycznych w jednej z najlepszych hodowli byd³a mlecznego na wiecie  we Francji, cilej na terenie Bretanii, która jest zag³êbiem mleczarstwa francuskiego (25% produkcji). O przysz³oci
chowu i hodowli byd³a mlecznego mówili równie¿ prof.
dr hab. Zygmunt Reklewski i dr hab. Krzysztof S³oniewski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu. Jak zwykle wiele dyskusji i emocji wywo³a³a
tematyka zwi¹zana z teraniejszoci¹ i perspektywami
hodowli byd³a mlecznego w Polsce. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e trwa rzeczywiste uspo³ecznianie pracy hodowlanej i sukcesywne przekazywanie poszczególnych zadañ z Krajowego Centrum Hodowli Zwierz¹t do poszczególnych zwi¹zków hodowców, sporód których
jednym z najprê¿niej dzia³aj¹cych jest Polska Federacja
Hodowców Byd³a i Producentów Mleka (PFHBiPM). Nale¿y odnotowaæ, jako obraz tempa przemian organizacyjnych fakt, ¿e na pytanie z sali o szybkoæ przekazywania kompetencji z KCHZ w Warszawie samorz¹dowi
hodowców, czyli PFHBiPM, pad³a odpowied: Przekazano 45 komputerów. Oczywicie wzbudzi³o to powszechn¹ weso³oæ wród zebranych uczestników.
Mimo ju¿ kilkunastoletniej nieprzerwanej obecnoci
w kalendarzu konferencji w Polsce, Szko³a Zimowa nie
tylko nie traci na znaczeniu, ale cieszy siê wyj¹tkowym
powodzeniem  w XIII Szkole Zimowej wziê³o udzia³ ponad 200 osób. Oprócz polskich naukowców i praktyków
 hodowców byd³a, gocilimy uczestników i wyk³adowców z zagranicy (z Francji, Czech, S³owacji, Bia³orusi).
Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ referaty profesorów ze S³owacji  z Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
(prof. Jozefa Bulli i prof. Alojza Kubka) oraz z Instytutu
Zootechniki (VU¯V) w Nitrze (prof. Alexandra Sommera). Prof. Bulla aktualnie jest Dziekanem Wydzia³u
Biotechnologii, za prof. Sommer  Prezesem S³owackiej Akademii Nauk Rolniczych i prof. Alojz Kubek  Kierownikiem Katedry Genetyki Zwierz¹t.
W czasie 5 dni zajêæ Szko³y, jej uczestnicy wys³uchali a¿ 42 referatów przedstawionych w ramach 9 sesji tematycznych, oraz zapoznali siê z 35 naukowymi
pracami oryginalnymi zaprezentowanymi w formie plakatów. Zarówno referaty, jak i prace oryginalne opublikowano w wydawnictwach Instytutu Zootechniki w Balicach (Materia³y Konferencyjne oraz Roczniki Naukowe
Zootechniki  Supl., zeszyt 22). Swoistym novum by³o
zamieszczenie streszczeñ oryginalnych prac w materia³ach konferencyjnych, które to jako pomoce do zajêæ
wrêczano uczestnikom Szko³y.

Ka¿da z dotychczas organizowanych Szkó³ posiada³a swoj¹ specyfikê. Z pewnoci¹ istotnym t³em dla tegorocznej Szko³y by³a mieræ Ojca wiêtego Jana Paw³a II
(2 kwietnia br.). St¹d program Szko³y starano siê na bie¿¹co modyfikowaæ, aby godnie uszanowaæ tego Wielkiego Polaka.
Tak ten wiat jest urz¹dzony, ¿e bez rodków finansowych i wsparcia ¿yczliwych sponsorów zorganizowanie Szko³y na tak¹ skalê i w takim gronie by³oby niemo¿liwe. St¹d te¿ chcê, w imieniu jej organizatorów, serdecznie podziêkowaæ prof. dr hab. Tadeuszowi Szulcowi
 Sekretarzowi Stanu w MENiS za przyznanie dotacji
mimo, ¿e Uczelnia umieci³a propozycjê jej dofinansowania dopiero na miejscu 13, a wiadomo, ¿e 5 pierwszych miejsc mo¿e byæ dofinansowanych. Tak to jest,
¿e JM Rektor chwali, a Jego pomocnik odpowiedzialny
za dzia³alnoæ naukow¹ robi co mo¿e kolejny raz, aby
Szko³a siê nie odby³a, zgodnie z zasad¹: nie wie lewica,
co robi prawica. Niemniej jednak chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ JM Rektorowi prof. dr hab. Zbigniewowi
lipkowi za hojne obdarowanie goci zagranicznych pami¹tkami uczelnianymi. Natomiast prof. dr hab. Franciszek
Borowiec  Dziekan Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t,
mimo trudnej sytuacji finansowej Wydzia³u udzieli³ nam
znacz¹cego wsparcia, podobnie prof. dr hab. Marian
Ormian  Kierownik Katedry Hodowli Byd³a, za co obu
sk³adam podziêkowania. Mielimy w tym roku a¿
2 sponsorów strategicznych, a mianowicie dr in¿. Miros³awa Szczerka z Francji  Prezesa firmy Mireksport,
oraz mgr in¿. Antoniego R¹czkê  Dyrektora ds. Produkcji KONSPOL-HOLDING Sp. z o. o. Pierwszy z Panów to wychowanek Akademii Rolniczej w Krakowie od
lat organizuj¹cy wspó³pracê miêdzy Polsk¹ i Francj¹
w zakresie rolnictwa, a drugi znakomity organizator,
zootechnik, hodowca byd³a pc i by³y wojewoda nowos¹decki. Obaj od lat bior¹ aktywny udzia³ w kolejnych
Szko³ach (referaty, dyskusje) i szczodrze wsparli finansowo XIII Szko³ê Zimow¹. Podobnie rzecz siê ma z mgr
in¿. Józefem £uczykiem, który jest nie tylko znakomitym
rolnikiem, hodowc¹, gorzelnikiem, biznesmenem, ale
równie¿ od lat uczestnikiem kolejnych Szkó³. Jego stado krów w Borzêcinie nabiera znaczenia i wartoci m.in.
dziêki nowoczesnej wiedzy czerpanej corocznie przez
niego w ramach obrad kolejnych Szkó³. Równie¿ dwóm
firmom: SANO reprezentowanej przez dr Kujawiaka
i WWS Polska reprezentowanej przez lek. wet. Roberta
Paku³ê, nale¿¹ siê s³owa podziêkowania nie tylko za
wsparcie finansowe, ale przede wszystkim za wk³ad referatowy w program XIII Szko³y Zimowej i poprzednich.
Pragnê równie¿ podziêkowaæ wszystkim gociom:
prof. dr hab. Zbigniewowi lipkowi  Rektorowi Akademii
Rolniczej w Krakowie, prof. dr hab. Franciszkowi Borowcowi  Dziekanowi Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t,
innym przedstawicielom wiata akademickiego, wybitnym przedstawicielom praktyki hodowlanej na czele
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z prof. dr hab. Tadeuszowi Szulcowi  Podsekretarzem
Stanu w MENiS i z prof. dr hab. Zygmuntem Reklewskim
 cz³onkiem rzeczywistym PAN i Prezesem PTZ w Warszawie. Dziêkujê wszystkim uczestnikom Szko³y, którzy
wytrzymali niemal tygodniowy maraton kolejnych 10
sesji i kilku towarzysz¹cych im spotkañ. Dziêkujemy i ¿egnamy siê z Pañstwem do spotkania w czasie XIV Szko³y Zimowej na prze³omie marca/kwietnia 2006 roku.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e tematyka referatów i prac
prezentowanych w czasie Szko³y oraz treæ dyskusji zosta³a szczegó³owo opisana przez red. Zofiê Pietrzak na
³amach Przegl¹du Hodowlanego (Przeg. Hod. nr 5,
2005, s. 1215). W tym samym numerze Przegl¹du
prof. dr hab. Stanis³aw Mroczkowski rozwin¹³ tezy zaprezentowane w dyskusji w czasie Szko³y w artykule pt.
Polska hodowla byd³a wymaga zmian (s. 69), a Redakcja Przegl¹du Hodowlanego opublikowa³a arcywa¿ny referat mgr in¿. Aleksandra Osten-Sackena pt. Indeksy selekcyjne w hodowli byd³a mlecznego (s. 9-12).
Sumuj¹c osi¹gniêcia XIV Szko³y Zimowej w Zakopanem z pe³nym uzasadnieniem nale¿y stwierdziæ, ¿e
odegra³a ona rolê inspiruj¹c¹ i zarazem integruj¹c¹ spo³ecznoæ polskich hodowców byd³a.
Prof. dr hab. Jan Szarek

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AGROTURYSTYKA
I PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO 

KRAKÓW, 16 KWIETNIA 2005 R.

16 kwietnia 2005, w dniu inauguracji Ogólnopolskiej
Gie³dy Agroturystycznej odby³a siê ogólnopolska konferencja pt. Agroturystyka i Promocja Produktu Lokalnego. Konferencjê zorganizowa³a Uczelniana Rada Samorz¹du Studentów AR przy wspó³udziale Stowarzyszenia Twórców Nauki i Kultury Episteme oraz Centrum Szkoleñ i Turystyki w Krakowie.
Poruszana tematyka bezporednio dotyczy³a zagadnieñ szeroko pojêtej agroturystyki, a zaproszeni gocie mieli okazjê wys³uchaæ miêdzy innymi referatów
prorektora AR ds. Nauki i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
prof. dr hab. Czes³awa Nowaka, dr in¿. Ewy Tyran, dr Stanis³awa Legutko a tak¿e licznych specjalistów praktycznie
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ agroturystyczn¹ na czele z dyrektorem Centrum Szkoleñ i Turystyki mgr Krzysztofem
Dud¹.
Presti¿ konferencji dodatkowo podniós³ fakt, i¿ honorowy nad ni¹ patronat obj¹³ JM Rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab. Zbigniew lipek oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak, który na rêce
organizatorów przes³a³ skierowane do uczestników list.
Wród zaproszonych goci znaleli siê studenci uczel-
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ni: Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczeja we
Wroc³awiu, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz oczywicie Akademii Rolniczej
w Krakowie.
Wysoki poziom merytoryczny konferencji, mo¿liwoæ zwiedzenia Ogólnopolskiej Gie³dy a tak¿e sympatyczna atmosfera panuj¹ca podczas obrad sprawi³y, ¿e
tak organizatorzy, jak i uczestnicy mogli uznaæ konferencjê jako niew¹tpliwy sukces zarówno pod wzglêdem
merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Krzysztof Klêczar
Przewodnicz¹cy URSS

X SZKO£A TECHNOLOGII FERMENTACJI

KRAKÓW  WIS£A, 2023 KWIETNIA 2005 R.

W dniach 2023 kwietnia 2005 w Hotelu Go³êbiewski w Wile odby³y siê obrady X Szko³y Technologii Fermentacji. Spotkanie mia³o charakter miêdzynarodowy.
Tematem wiod¹cym Szko³y by³y NOWOCZESNE
I PRZYSZ£OCIOWE ROZWI¥ZANIA W BROWARNICTWIE. Oficjalnego otwarcia konferencji dokona³ JM
Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab. Zbigniew lipek, podkrelaj¹c rolê i znaczenie wspó³pracy
na linii nauka  praktyka przemys³owa w okresie po
transformacji systemowej. Warto w tym miejscu, (chocia¿by w du¿ym skrócie) przypomnieæ jakie dzia³ania poprzedzaj¹ce obrady X Szko³y Technologii Fermentacji
da³y pocz¹tek tej edycji spotkañ. W latach 19941998
wród wielu programów TEMPUS realizowanych w krajach Europy Wschodniej w ramach pomocy przed akcesyjnej Unii Europejskiej finansowanych przez PHARE
znalaz³ siê temat pt. University  Industy Cooperation in
Fermentation Technologies in Poland  JEP-09770/95,
który faktycznie zapocz¹tkowa³ nie tylko dobrze rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê na linii nauka  przemys³ ale uczyni³
z niej wartoæ potrzebn¹ i przez ka¿d¹ ze stron w kolejnym roku oczekiwan¹. Organizatorami a zarazem
i uczestnikami w/w spotkañ ze strony Polskiej od 10-ciu
lat s¹ na przemian 4 orodki akademickie (AR-Kraków,
AR-Wroc³aw, Politechnika £ódzka i Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) oraz 6 placówek o podobnym profilu badañ i kszta³cenia (biotechnologia stosowana) w Niemczech, W³oszech, Francji, Portugalii, Szkocji i Belgii.
X Szko³a Technologii Fermentacji powiêcona by³a
w ca³oci (jako spotkanie naukowo-edukacyjne) tym
wszystkim zadaniom z zakresu techniki, technologii i analityki w browarnictwie, które s¹ obecnie lub bêd¹ wdra¿ane w najbli¿szych latach. W obradach uczestniczy³o 210
osób w tym po raz pierwszy (z inicjatywy organizatora),
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wodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego dr in¿. Piotra
Antkiewicza i jego zastêpcy mgr in¿. Aleksandra Poredy z Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Technicznej na Wydziale Technologii ¯ywnoci.
X Szko³ê Technologii Fermentacji podobnie jak ka¿d¹ poprzedni¹ dot¹d, podsumowuj¹ starannie wydane
materia³y w formie ksi¹¿kowej zawieraj¹ce pe³ne teksty
wyk³adów opracowane wed³ug standardów miêdzynarodowych /s³owa kluczowe, bibliografia, abstrakt w jêzyku angielskim/. Organizacja konferencji o charakterze
naukowo-edukacyjnym jest bardzo dobrze postrzegan¹
form¹ wspó³pracy na styku nauka  praktyka przemys³owa, pozytywnie promuj¹c¹ w odbiorze spo³ecznym
Katedrê, Wydzia³ i Uczelniê. Jako organizatorzy udanej
konferencji dziêkujemy wszystkim za ¿yczliwoæ zarówno w okresie poprzedzaj¹cym jej odbycie jak i po zakoñczeniu.
Zwiedzanie browaru w ¯ywcu, od lewej: prof. Andrzej Brudzyñski, dr Piotr Antkiewicz, prof. Iain Campbell

specjalizuj¹ca siê w problematyce przemys³ów fermentacyjnych grupa doktorantów i studentów z Akademii
Rolniczej w Krakowie i Wroc³awiu oraz z Politechniki
£ódzkiej.
Na podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ poza bardzo napiêtym czasowo programem merytorycznym uda³o siê
urozmaiciæ pobyt uczestnikom (po kolacji wieczorem)
atrakcyjnymi programami artystycznymi z udzia³em regionalnego zespo³u góralskiego i seansu hipnotycznego
z ogromnym przejêciem ogl¹danego na ¿ywo przez
wszystkich obecnych. Dobrze odebranym przez uczestników konferencji wydarzeniem by³o po raz pierwszy
w okresie tych 10 lat uhonorowanie ka¿dego z uczestników certyfikatem ukoñczenia SzTF.
Czterodniowy program zaplanowano organizacyjnie
tak, aby poza mocnym akcentem naukowo-edukacyjnym
(trzy dni) zaspokoiæ oczekiwania uczestników w zakresie
czysto poznawczym bezporednio w warunkach produkcyjnych. W tym celu zorganizowano wyjazd studyjny do
browaru w ¯ywcu jako najnowoczeniejszego zak³adu
produkcji piwa w Polsce (dzieñ czwarty). Pobyt na terenie browaru bardzo wysoko ocenili zarówno polscy jak
i zagraniczni uczestnicy konferencji. Krótkie podsumowanie obrad przy tradycyjnym kuflu piwa i zapiekance chleba ze smalcem i czosnkiem w ¿ywieckim pubie zakoñczy³o program X Szko³y Technologii Fermentacji.
Szczególne s³owa podziêkowania kieruj¹ organizatorzy pod adresem g³ównego sponsora konferencji mgr in¿.
Jerzego Dwornickiego dyrektora browaru w ¯ywcu, oraz
sponsora wiod¹cego mgr in¿. Marka Owczarzego z firmy
EKOLAB bez pomocy których podjêcie tego przedsiêwziêcia by³oby nie tylko trudne ale nawet i nie mo¿liwe.
Nie mo¿na tak¿e w tym krótkim sprawozdaniu pomin¹æ zas³uguj¹cego na podkrelenie ogromnego wk³adu
pracy g³ównych organizatorów X-SzTF /7-miesiêcy/ prze-

Piotr Antkiewicz
Aleksander Poreda

VIII KONFERENCJA NAUKOWA ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ROLNICTWIE 

KRAKÓW-PRZEGORZA£Y, 2526 KWIETNIA 2005 R.

Konferencja gromadzi corocznie specjalistów informatyki stosowanej czynnych zawodowo przede wszystkim
w dziedzinie in¿ynierii rolniczej. Poprzednie konferencje
organizowa³y przemiennie Instytut In¿ynierii Rolniczej AR
w Poznaniu i Katedra Podstaw Techniki AR w Lublinie.
Tym razem bezporednimi organizatorami by³y: Katedra
In¿ynierii Rolniczej i Informatyki oraz Katedra Eksploatacji
Maszyn Rolniczych z Wydzia³u Agroin¿ynierii AR w Krakowie. Wspó³organizatorami konferencji byli: Komitet
Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo In¿ynierii
Rolniczej oraz Polskie Towarzystwo Zastosowañ Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Lenej i ¯ywnociowej.
W konferencji uczestniczy³o 91 osób z 12 orodków
naukowych (ATR Bydgoszcz, AR Lublin, AR Poznañ, Politechnika Poznañska, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski,
Politechnika Opolska, Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, SGGW Warszawa, Politechnika Koszaliñska, Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Instytut Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach, AR Kraków). Wyg³oszono 6 referatów plenarnych (m.in. Roman
Kluska, twórca OPTIMUSA, Waldemar ¯ak z f-my SYSTEMA, Tomasz Barbaszewski z f-my ABA, Tadeusz Golonka Microsoft Regional Director z f-my BPD), oraz 25
referatów sesyjnych. Zaprezentowano tak¿e 42 postery.
Prezentowane referaty dotyczy³y zastosowania technik informatycznych w badaniach naukowych i dydaktyce. Wiele programów komputerowych jest tworzonych
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do rozwi¹zywania specyficznych problemów w in¿ynierii rolniczej, a szerzej w rolnictwie (hardware was made,
software was create...). Tak¿e zastosowania komercyjnych i nie licencjonowanych programów wymagaj¹ niejednokrotnie adaptacji dla potrzeb badawczych. Rolnictwo precyzyjne (precision farming), diagnostka ci¹gników i maszyn rolniczych, automatyzacja procesów
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, modelowanie zjawisk
biologicznych nie by³oby wspó³czenie mo¿liwe bez zastosowania technik komputerowych. Zagadnienia te by³y przedmiotem o¿ywionej dyskusji i wymiany pogl¹dów.
Znaczna czêæ referatów i dyskusji odnosi³a siê do
zastosowania komputerów, programów komputerowych
i Internetu w dydaktyce, w szczególnoci do tzw. e-learningu. Jak wiadomo, w tej dziedzinie, Akademia Rolnicza w Krakowie jest pionierem wród akademii rolniczych w Polsce. Trzy Wydzia³y: Agroin¿ynierii, Ogrodniczy oraz Biologii i Hodowli Zwierz¹t wykorzystuj¹ e-learning jako metodê nauczania na studiach zaocznych.
Ca³oæ przedsiêwziêcia koordynuje Wydzia³ Agroin¿ynierii. W opinii uczestników konferencji ta metoda nauczania bêdzie rozszerza³a siê coraz powszechniej.
Bli¿sze informacje o konferencji znajduj¹ siê na stronie http://polsita2005.tier.ar.krakow.pl
Nastêpna konferencja odbêdzie siê w Poznaniu, na
wiosnê 2006 roku.
Tadeusz Juliszewski

SYMPOZJUM NAUKOWE D£UGOTERMINOWE
ZMIANY W PRZYRODZIE TERENÓW CHRONIONYCH
W POLSCE : Z AKRES ZMIAN , ICH TEMPO
I MECHANIZMY 

KRAKÓW-KROCIENKO, 1315 MAJA 2005 R.

W dniach 1315 maja 2005 r. odby³o siê sympozjum
naukowe zatytu³owane D³ugoterminowe zmiany
w przyrodzie terenów chronionych w Polsce: Zakres
zmian, ich tempo i mechanizmy. Sympozjum zosta³o
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zorganizowane przez Katedrê Botaniku Lenej i Ochrony Przyrody AR przy wspó³udziale Instytutu Botaniki
PAN w Krakowie, Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie oraz Pieniñskiego Parku Narodowego.
W obradach wziê³o udzia³ oko³o 150 osób. Uczestnicy
reprezentowali uczelnie, instytuty naukowe oraz parki
narodowe z terenu niemal ca³ej Polski, od Szczecina po
Bieszczady i od Bia³owie¿y po Wroc³aw.
Pierwszego dnia przed po³udniem odby³a siê w sali
kongresowej AR sesja plenarna. Oficjalnego otwarcia
sympozjum dokona³ Dziekan Wydzia³u Lenego, prof. dr
hab. Tadeusz Kowalski. Podkreli³ on znaczenie d³ugoterminowych badañ przyrodniczych, uwypuklaj¹c zas³ugi na
tym polu prof. dr hab. El¿biety Pancer-Kotejowej, obchodz¹cej jubileusz 45-lecia pracy naukowej, w której znacz¹c¹ czêæ stanowi¹ badania nad przemianami zbiorowisk rolinnych Pienin. Plenarn¹ czêæ obrad prowadzi³
prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki z Instytutu Botaniki PAN.
Otwieraj¹cy tê sesjê referat prof. dr hab. Januarego Weinera z UJ, zatytu³owany Metodologiczne problemy d³ugotrwa³ych badañ ekologicznych, stanowi³ bardzo inspiruj¹cy wstêp do tematyki, rozwijanej w wyst¹pieniach nastêpnych referentów. W sesji plenarnej referaty wyg³osili:
prof. dr hab. Janina Trepiñska z UJ, dr Gra¿yna Szarek-£ukaszewska z Instytutu Botaniki PAN, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, dyrektor Instytutu Botaniki PAN oraz prof. dr
hab. Henryk Okarma, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN. W trakcie przerwy w obradach uczestnicy sympozjum mogli siê zapoznaæ z treci¹ ponad 60 plakatów, wystawionych w holu centrum kongresowego AR. Po po³udniu
czêæ referatowa by³a kontynuowana w trzech sesjach tematycznych: 1. Dynamika zbiorowisk lenych (obrady
prowadzi³a prof. dr hab. El¿bieta Pancer-Kotejowa z Katedry Botaniki Lenej i Ochrony Przyrody AR), 2. Zmiany
w skali krajobrazu (obrady prowadzi³ doc. dr hab. Jan Holeksa z Instytutu Botaniki PAN), 3. Przemiany flory i fauny
(obrady prowadzi³ prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Botaniki Lenej i Ochrony Przyrody AR).
W trakcie popo³udniowych obrad wyg³oszono 21 referatów. Wieczorem, po zakoñczeniu sesji referatowej uczestnicy sympozjum udali siê do Krocienka.
W nastêpnym dniu odby³a siê sesja terenowa w Pieninach, w trakcie której wyniki swoich prac nad dynamik¹
rolinnoci Pienin referowali pracownicy Akademii Rolniczej w Krakowie, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, oraz
Pieniñskiego Parku Narodowego. Pierwsza czêæ trasy
tej czêci sympozjum obejmowa³a Halê Majerz oraz okolicê Cisowca i Zamczyska. W Sromowcach Ni¿nych nast¹pi³o rozdzielenie uczestników sesji terenowej na dwie
grupy: pierwsza z nich, pod kierunkiem doc. dr hab. Ró¿y Kamierczakowej, zapoznawa³a siê z rolinnoci¹
kserotermiczn¹ w W¹wozie Sobczañskim. Druga grupa,
prowadzona przez dr in¿. Jana Bodziarczyka z Katedry
Botaniki Lenej i Ochrony Przyrody AR, ogl¹da³a zbiorowiska lene oraz sukcesjê rolinnoci na polanach
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AND OTHER ABIOTIC FACTORS
IN THE ENVIRONMENT 

KRAKÓW, 1617 MAJA 2005 R.

wzd³u¿ trasy wiod¹cej wschodnimi i pó³nocnymi zboczami masywu Trzech Koron. Obie grupy spotka³y siê przy
Pieniñskim Potoku, a zakoñczenie sesji terenowej stanowi³y referaty wyg³oszone na polanach: Stolarzówka
i Toporzysko nad Krocienkiem. Tego samego dnia wieczorem w siedzibie Pieniñskiego Parku Narodowego
odby³a siê sesja plakatowa. Przyby³ych na sesjê uczestników sympozjum przywita³ dyrektor Parku, mgr in¿. Micha³ Soko³owski, a prezentacja ponad 40 plakatów trwa³a przez niemal trzy godziny. Na zakoñczenie sesji plakatowej uczestnicy sympozjum z³o¿yli gratulacje i ¿yczenia dwóm osobom niezwykle zas³u¿onym dla badania szaty rolinnej Pienin; prof. dr hab. El¿biecie Pancer-Kotejowej oraz prof. dr hab. Krystynie Grodziñskiej
z Instytutu Botaniki PAN, a tak¿e podziêkowania dla
osób, które szczególnie wiele zrobi³y dla organizacji
sympozjum: dr in¿. Magdaleny Fr¹czek, dr in¿. Anny
Gazdy, oraz mgr in¿. Anny Bo¿ek z Katedry Botaniki Lenej i Ochrony Przyrody AR. Zwieñczeniem tego niezwykle pracowitego dnia by³o uroczyste ognisko obok
pensjonatu Trzy Korony.
Ostatni dzieñ sympozjum mia³ charakter rekreacyjno-krajoznawczy. Ci, którzy pozostali w Krocienku,
mieli do wyboru zwiedzanie zamków w Czorsztynie
i Niedzicy lub sp³yw Dunajcem przez prze³om w Pieninach. Materia³y z sympozjum bêd¹ drukowane w specjalnym numerze Studia Naturae, pisma wydawanego
przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Anna Bo¿ek
Jerzy Szwagrzyk

X Konferencja Naukowa Metal ions and
other abiotic factors in the environment zorganizowana zosta³a w 10. roku dzia³alnoci
Katedry Ochrony rodowiska Rolniczego Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego AR w dniach
1617 maja 2005 r. W konferencji wziê³o
udzia³ 113 osób z kraju i zagranicy, w tym studenci ostatnich lat kierunku Ochrona rodowiska Rolniczego.
Wielu naukowców bada wp³yw ró¿nych
czynników abiotycznych na ekosystemy i ich
sk³adowe. Badania takie przyczyniaj¹ siê do poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony rodowiska rolniczego. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, od 2000r. miêdzynarodowy. Prezentowane by³y prace naukowe z Polski oraz
zagranicy (Niemiec, S³owacji, Czech, Austrii, Litwy, Turcji, Francji, W³och, Anglii, RPA i USA).
Konferencjê, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, otworzy³ Dziekan Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr hab. Janusz ¯mija, a w imieniu w³adz
uczelni prorektor d/s Nauki i Wspó³pracy Miêdzynarodowej prof. dr hab. Czes³aw Nowak. Wyg³osi³ on równie¿
wyk³ad nt. Agricultural education in UE.
Dr Manfred Sager z Austriackiego Ministerstwa Ochrony rodowiska, Zdrowia i ¯ywnoci rozpocz¹³ obrady plenarne wyk³adem Selenium in Austrian Agriculture. W dyskusji goæ z Wiednia zaznajomi³ zebranych z ró¿norodn¹
problematyk¹ dotycz¹c¹ monitoringu metali ciê¿kich w glebie, wodzie i rolinach, w miêsie zwierz¹t gospodarskich.
Omówi³ równie¿ dowiadczenie austriackie w wykorzystaniu rolin do fitoremediacji gleb, a tak¿e zaznajomi³ zebranych z detalami metodologicznymi dotycz¹cymi wy¿szoci
metody ICP-OES do szybkiego okrelania sk³adu nawozów
mineralnych w porównaniu z tradycyjn¹ metod¹ AAS.
Austria nale¿y do tych krajów europejskich, które zdecydowa³y, ¿e chc¹ byæ stref¹ woln¹ od rolin transgenicznych i GMO. Z uwagi na wp³yw GMO na rodowisko, zdrowie ludzi i zwierz¹t zdecydowano w³¹czyæ tê problematykê
po raz pierwszy do konferencji, by naukowcy zajmuj¹cy siê
ochron¹ rodowiska rolniczego mieli pe³niejsze rozeznanie
w tym zakresie. Poparciem naukowym dla planu utworzenia polskiej strefy wolnej od GMO by³y wyk³ady prof. dr hab.
Piotra Tomasika Genetically modified starchy food and potential risks of its consumption oraz prof. dr hab. Magdaleny Jaworskiej If and how it is possible to conduct research
on GMO safe for the environment and human life.
Sporód 11 bardzo interesuj¹cych wyk³adów plenarnych na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³a prezentacja wyników

www.ar.krakow.pl

41

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

badañ ze wspó³pracy polsko-angielskiej przygotowana
i wyg³oszona przez dr hab. Marcina Rapacza z Katedry Fizjologii Rolin AR Lolium-Festuca hybrids for sustainable
grasslands withstanding environmental stresses.
Na konferencji zaprezentowano 52 prace w formie
posterów. Dotyczy³y one metodologii i badañ zwi¹zanych z monitoringiem wody i gleby na zawartoæ jonów
metali ciê¿kich, pestycydów, nawozów mineralnych i innych trucizn rodowiskowych. Omawia³y one równie¿
wp³yw czynników abiotycznych na fitopatogenne i owadobójcze grzyby i nicienie, na ektomykoryzê, na fizjologie i biochemie rolin i zwierz¹t.

Po raz pierwszy zaprezentowano (dr hab. Maciej
Fiedorowicz Katedra Chemii AR Kraków) wyniki badañ
nad wp³ywem wiat³a widzialnego na struktury wielkocz¹steczkowe. To zainspirowa³o m³odych adeptów nauki do rozpoczêcia dowiadczeñ nad wp³ywem wiat³a
spolaryzowanego na drobnoustroje. Ciekawe wyniki
z tych pierwszych dowiadczeñ zostan¹ zaprezentowane na czerwcowej konferencji nt. Biologicznej Ochrony
Rolin we W³oszech. Wymiana wzajemnych dowiadczeñ naukowych jest wiêc dla uczestników konferencji
bardzo wa¿na z punktu stymulowania nowych kierunków badañ.
Jubileuszowa X Konferencja zosta³a zakoñczona
msz¹ w. dziêkczynn¹ w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach oraz uroczyst¹ kolacj¹ w Kopalni
Soli w Wieliczce.
Wspó³organizatorom  prof. dr hab. Piotrowi Tomasikowi (Katedra Chemii AR), prof. dr hab. Wies³awowi Barabaszowi (Katedra Mikrobiologii AR) oraz Ma³opolskiemu Stowarzyszeniu Doradztwa Rolniczego, a tak¿e
Dziekanowi Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr
hab. Januszowi ¯miji  sk³adamy serdeczne podziêkowania. Dziêkujemy równie¿ WFO oraz Redakcji Czasopisma Chemia i In¿ynieria Ekologiczna z prof. dr hab.
Witoldem Wac³awkiem, jako redaktorem, za pomoc
w wydaniu drukiem prac prezentowanych na konferencji.
Prof. zw. dr hab. in¿. Magdalena Jaworska

Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 29 KWIETNIA

2005 R.

Rektor poinformowa³, ¿e z grona pracowników odeszli:
dr Marian Kie³b  emerytowany pracownik Sekcji Praktyk
Studenckich oraz dr Jan G¹sienica  by³y pracownik Wydzia³u Lenego. Senat uczci³ ich pamiêæ chwil¹ ciszy.
Rektor wrêczy³ list gratulacyjny prof. M. Madeyskiemu,
który uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych.
Rektor z³o¿y³ gratulacje prof. J. ¯miji z okazji wyboru na Rektora AR w kadencji 2005-2008 oraz nowym
Prorektorom: prof. Z. Pijanowskiemu, prof. W. Sademu.
Rektor pogratulowa³ równie¿ nowowybranym Dziekanom obecnym na sali: prof. T. £abzie, prof. F. Borowcowi oraz prof. T. Kowalskiemu
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Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego:
 prof. dr hab. Jana Bena w Katedrze Sadownictwa
i Pszczelnictwa,
 prof. dr hab. Stanis³awa Cebuli w Katedrze Warzywnictwa z Ekonomik¹ Ogrodnictwa,
 prof. dr hab. Jana Kuæmierza w Katedrze Ochrony
Rolin.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie prof. dr
hab. Marka Madeyskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze In¿ynierii Wodnej.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR:
 dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierz¹t,
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 dr hab. Wojciecha Z¹beckiego w Katedrze Ochrony
Lasu i Klimatologii Lenej,
 dr hab. Jaros³awa Fr¹czka w Katedrze In¿ynierii Mechanicznej i Agrofizyki,
 dr hab. Krystyny Palki w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych.
Senat powo³a³ prof. dr hab. Floriana Gambusia na
Redaktora Naczelnego Wydawnictwa AR.
Senat zatwierdzi³:
 limity przyjêæ na rok akademicki 2005/06 w Akademii
Rolniczej w Krakowie,
 sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo  finansowego za rok 2004,
 plan rzeczowo-finansowy na 2005 r.,
 dofinansowanie Inwestycji Budowa Wydzia³u Technologii ¯ywnoci,
 plan inwestycji finansowanych z rekompensaty MENiS,
 Raport z realizacji projektu Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci.
Senat wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ prawa wieczystego
u¿ytkowania dzia³ki nr 14/10 o powierzchni 0,0819 ha,
po³o¿onej w obrêbie nr 48 Kraków  Krowodrza.

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 20 MAJA 2005 R.
Rektor poinformowa³, ¿e z grona pracowników odeszli: prof. Janusz Kaczorowski i Pan Jacek Rutka, byli
pracownicy Wydzia³u Agroin¿ynierii. Senat uczci³ ich
pamiêæ chwil¹ ciszy.

Rektor wrêczy³ listy gratulacyjne prof. T. Juliszewskiemu, prof. S. Krzanowskiemu i prof. J. Miczyñskiemu, którzy uzyskali tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych oraz prof. K. Nodze, który uzyska³ tytu³ naukowy
profesora nauk technicznych.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego:
 prof. dr hab. Miros³awa Kasperczyka w Katedrze £¹karstwa,
 prof. dr hab. Aleksandra Szmigla w Katedrze Szczegó³owej Uprawy Rolin,
 prof. dr hab. Janusza ¯miji w Katedrze Agrobiznesu,
 prof. dr hab. Tadeusza Bednarczyka w Katedrze In¿ynierii Wodnej.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
 prof. dr hab. Tomasza Miko³ajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa,
 prof. dr hab. Karola Nogi w Katedrze Geodezyjnego
Urz¹dzania Terenów Wiejskich.
Senat zatwierdzi³:
 wniosek Rady Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji o wmurowanie w budynku Jubileuszowym przy
al. Mickiewicza 24/28 tablicy upamiêtniaj¹cej postaæ
prof. Piotra Prochala,
 wniosek Rady Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji o wmurowanie w budynku przy ul. Balickiej 253 a
tablicy upamiêtniaj¹cej postaæ doc. Ignacego Rabczuka,
 wniosek Rady Wydzia³y Lenego o nadanie sali wyk³adowej imienia prof. Boles³awa Rutkowskiego oraz
wmurowanie tablicy pami¹tkowej.
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie:
 wdro¿enia dwustopniowego systemu studiów od roku akademickiego 2006/07,
 warunków i trybu rekrutacji na studia in¿ynierskie, licencjackie, magisterskie oraz
magisterskie uzupe³niaj¹ce (dzienne i zaoczne) w roku akademickim 2006/07 wraz
z uprawnieniami laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych ubiegaj¹cych siê
o przyjêcie na studia w latach
2006/072008/09.
Senat zatwierdzi³:
 Regulamin Studium Doktoranckiego,
 Regulamin Klubu Akademickiego ARKA.
Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie przez
Rektora umowy-porozumienia o wspó³pracy
z Pañstwowym Uniwersytetem w Kazaniu.
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KRONIKA
PROF. DR HAB. KAZIMIERZ KOSINIAK-K
KAMYSZ
OTRZYMA£ TYTU£ HONOROWEGO PROFESORA
UNIWERSYTETU WARMIÑSKO-M
MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
Senat Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie przyzna³ uchwa³¹ z dnia 29 kwietnia 2005 r.
profesorowi Kazimierzowi Kosiniak-Kamyszowi tytu³ honorowego profesora.
Wrêczenie tego wyró¿nienia odby³o siê podczas
uroczystoci wiêta Uniwersytetu w dniu 1 czerwca br.

OTWARTE WYK£ADY REKTORSKIE

W roku akademickim 2004/05 zapocz¹tkowano organizacjê otwartych wyk³adów rektorskich maj¹cych na
celu przybli¿enie pracownikom i studentom dzia³alnoci
sektora zajmuj¹cego siê rolnictwem. Odby³y siê nastêpuj¹ce wyk³ady:
3 grudnia 2004 r. dyrektora Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Oddzia³ w Krakowie  dr in¿.
Krzysztofa Kosiñskiego pt. Rola Agencji P³atniczych
w Zarz¹dzaniu Funduszami Unijnymi.
3 marca 2005 r. dyrektora Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie  Zbigniewa Nowaka pt.
Administrowanie rynkami rolnymi przez Agencjê Rynku
Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.
8 kwietnia 2005 r. red. Jacka Przybylskiego pt. Czy
warto pokazywaæ siê w telewizji czyli o potrzebie zmian
wizerunku Uczelni (warsztaty medialne z ekip¹ TV).
5 maja 2005 r. dr W³odzimierza Laprusa  przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ba-
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dawczych UE pt. Programy wspó³pracy naukowej z krajami by³ego Zwi¹zku Radzieckiego oraz z krajami trzecimi* (INTAS i INCO).
Monika Zêbala

INFORMACJA O EGZAMINACH TELC
THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES
Jest to system egzaminów stworzonych przez Radê
Europy w oparciu o Europejski System Opisu i Kszta³cenia Jêzykowego: uczenia siê, nauczania, oceniania:
Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.
TELC zosta³ opracowany i jest administrowany
przez organizacjê non-profit WBT /Weiterbildungs-Testsysteme GmbH/, bêd¹c¹ cz³onkiem Stowarzyszenia
Europejskich Organizacji nadaj¹cych certyfikaty jêzykowe uznawane na arenie miêdzynarodowej.
Certyfikat TELC mo¿na uzyskaæ po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomoæ jêzyka, k³ad¹c szczególny nacisk na umiejêtnoæ porozumiewania siê a nie na
znajomoæ gramatyki.
Certyfikaty TELC uwzglêdniaj¹ ró¿ne poziomy zaawansowania jêzykowego i obecnie obejmuj¹ dziesiêæ
jêzyków europejskich.
Egzaminy TELC w Polsce przeprowadzaj¹:
Polscy partnerzy WBT:
 Uniwersytet £ódzki
 Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie
 UMCS  Centrum Nauczania i Certyfikacji Jêzyków
Obcych w Lublinie
oraz liczne Centra Egzaminacyjne (wród nich  Studium Jêzyków Obcych Akademii Rolniczej w Krakowie).
UZNAWALNOÆ CERTYFIKATÓW TELC
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26.05.2003 r. w sprawie przeprowadzania postêpowania kwalifikacyjnego w s³u¿bie cywilnej (Dz. U. nr 96)
certyfikaty jêzykowe TELC /poziomy B1 i B2 dla 8 jêzyków/ s¹ oficjalnie uznawane przez administracjê Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomoci jêzyka.
Egzaminy TELC s¹ uznawane i akredytowane
w wielu krajach europejskich.
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Egzaminy TELC w naszej Uczelni
Studium Jêzyków Obcych ju¿ trzykrotnie w latach
20032005 zorganizowa³o egzamin TELC z jêzyka angielskiego na poziomie B1, do którego przyst¹pili zarówno studenci, jak i pracownicy naszej Uczelni.
Wczeniej, w roku 2002, lektorzy jêzyka angielskiego odbyli przeszkolenie w Wy¿szej Szkole Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie, po którym zostali mianowani na egzaminatorów egzaminu TELC z j. angielskiego.
To pozwoli³o organizowaæ ten¿e egzamin w naszej
Uczelni, przybli¿aj¹c go zainteresowanym studentom i pracownikom. Ostatni egzamin TELC z j. angielskiego mia³
miejsce w Studium Jêzyków Obcych w dniu 25.02.05.
Przyst¹pi³o do niego 12 osób. Sk³ada³ siê on z czêci pisemnej i ustnej.
Testy pisemne poprawiane by³y w Centrum we Frankfurcie nad Menem, natomiast czêæ ustn¹ egzaminu
przeprowadzali i oceniali nasi licencjonowani egzaminatorzy  lektorzy jêzyka angielskiego. Wszyscy studenci
i pracownicy, którzy do tej pory przyst¹pili do egzaminów otrzymali oceny pozytywne i stosowne certyfikaty,
za w tym roku trzy osoby sporód zdaj¹cych zosta³y
wyró¿nione. Studium Jêzyków Obcych prowadzi tak¿e
kursy komercyjne, przygotowuj¹ce do egzaminu B1,
a tak¿e B2 (FCE), które od kilku ju¿ lat ciesz¹ siê du¿ym
powodzeniem wród naszych studentów. Podobnie jest
z kursami komercyjnymi z innych jêzyków: francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzenie szkolenia lektorów tych w³anie jêzyków w celu rozszerzenia oferty egzaminów
TELC w naszej Uczelni.
Mgr Stefan Za³ucki
Kierownik Studium Jêzyków Obcych

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI
X OLIMPIADY JÊZYKA NIEMIECKIEGO
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ STUDIUM JÊZYKÓW
OBCYCH AR DLA STUDENTÓW
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
Do eliminacji pisemnych, które odby³y siê 11 kwietnia 2005 r. zg³osi³o siê 76 studentów, reprezentuj¹cych
wszystkie kierunki i lata studiów naszej Uczelni.
Do fina³u Olimpiady, czêci ustnej, który mia³ miejsce w dniu 19 kwietnia 2005 r. w siedzibie Studium Jêzyków Obcych przy ul. w. Marka 37, zakwalifikowa³o
siê 14 studentów.
Zadania konkursowe opracowane zosta³y na poziomie egzaminu ZERTIFIKAT DEUTSCH, bardzo popularnym i organizowanym m.in. przez GOETHE INSTITUT.

Autorami testów pisemnych oraz zadañ ustnych byli lektorzy Zespo³u Jêzyka Niemieckiego Studium Jêzyków
Obcych naszej Uczelni.
Studenci prezentowali du¿¹ znajomoæ jêzyka niemieckiego oraz os³uchanie, a w czêci ustnej swobodnie pos³ugiwali siê jêzykiem odpowiadaj¹c na zadane
pytania i prowadz¹c rozwiniête rozmowy z egzaminatorami.
Decyzj¹ jury pracuj¹cym w sk³adzie:
1. mgr Anna Kopczyñska  przewodnicz¹ca
2. mgr Krystyna Motyka
3. mgr Tadeusza Pisarek
4. mgr Stefania Tyrpa
laureatami X Jubileuszowej Olimpiady Jêzyka Niemieckiego w naszej Uczelni zostali:
miejsce I
miejsce II
miejsce III

Jolanta Grzybowska
Jaros³aw Matoga
Katarzyna Kozak

I r. MSB
I r. WT¯
V r. WO

400 z³
400 z³
350 z³

miejsce IV
miejsce V
miejsce VI

Ma³gorzata Koncewicz
Karolina Malecka
El¿bieta Pacholicka

I r. WR-E
II r. WT¯
II r. WIiG

300 z³
150 z³
100 z³

miejsce VII
miejsce VIII

Anna Musia³
Ewa Marczyk

II r. WT¯
II r. W

miejsce IX
miejsce X
miejsce XI

Joanna Marczyñska
Monika Wasilewska
Roman Bzdyk

70 z³
70 z³

I r. MSB
60 z³
II r. WR-E
50 z³
I r. WL
50 z³
------------------------------Razem:

2.000 z³

Finalici Olimpiady otrzymali nagrody pieniê¿ne
oraz pami¹tkowe dyplomy.
Mi³¹ niespodziank¹ dla organizatorów by³o du¿e zainteresowanie Olimpiad¹ Jêzyka Niemieckiego wród
studentów lat wy¿szych, którzy lektorat jêzyka obcego
maj¹ ju¿ za sob¹.
Lektorzy  cz³onkowie Jury z przyjemnoci¹ przys³uchiwali siê spontanicznym wypowiedziom studentów
oraz podziwiali swobodê z jak¹ radzili sobie w ró¿nych
skomplikowanych sytuacjach jêzykowych.
Specjalne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê ca³emu
Zespo³owi Jêzyka Niemieckiego za bardzo dobr¹
i sprawn¹ organizacjê oraz stworzenie mi³ej atmosfery
w trakcie Olimpiady. Studenci oczekuj¹cy na wezwanie
oraz ci dziel¹cy siê wra¿eniami spêdzili czas przy kawie
i ciastkach dostarczonych przez organizatorów.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Olimpiady Jêzykowe organizowane przez Studium Jêzyków Obcych corocznie od 20 lat
s¹ sta³ym elementem wzbogacaj¹cym proces dydaktyczny.
W przysz³ym roku akademickim planowana jest kolejna, X Olimpiada Jêzyka Angielskiego. Olimpiada ma
charakter cykliczny, w zwi¹zku z czym od kilku lat otrzymujemy z MEN dotacjê na jej przeprowadzenie.
Mgr Stefan Za³ucki
Kierownik Studium Jêzyków Obcych
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VII MA£OPOLSKA GIE£DA AGROTURYSTYCZNA
W dniach 1617 kwietnia 2005 r. w Krakowie w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy al. 29 Listopada 46 odby³a siê kolejna, VIII Gie³da Agroturystyczna
pod has³em Ju¿ teraz pomyl o tanich wakacjach
blisko natury.
Organizatorami tej imprezy byli:
 Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Rolnictwa
wiatowego i Doradztwa,
 Ma³opolski Orodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
 Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gocinne,
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzia³
w Krakowie,
 Ma³opolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
zs. w AR w Krakowie.
W targach uczestniczy³o 87 wystawców. W wiêkszoci byli to wystawcy indywidualni (gospodarstwa agroturystyczne i twórcy ludowi), jednak¿e na 9 stoiskach prezentowano stowarzyszenia agroturystyczne w tym
szczególnie z Polski po³udniowo-wschodniej i Pomorza.
Program gie³dy obejmowa³:
 prezentacjê ofert agroturystycznych z Ma³opolski i innych regionów kraju,
 promocjê powiatów i gmin,
 ogólnopolsk¹ konferencjê pt. Agroturystyka i promocja produktu regionalnego,
 wystêpy kilkunastu zespo³ów folklorystycznych,
 degustacje potraw regionalnych,
 wystawy rêkodzie³a ludowego i prezentacjê twórców
ludowych.
W ramach gie³dy odby³a siê ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Samorz¹d Studentów Akademii Rolniczej w Krakowie pt. Agroturystyka i promocja
produktu regionalnego. Podczas obrad wyg³oszonych
zosta³o 6 referatów programowych:
 Turystyka a rozwój obszarów wiejskich  dr Ewa
Tyran, Katedra Agrobiznesu;
 Agroturystyka a wie UE  prof. Czes³aw Nowak,
Katedra Rolnictwa wiatowego i Doradztwa;
 Lider + jako nowa forma wsparcia dla lokalnych
inicjatyw w regionach  dr Stanis³aw Legutko, mgr Leszek Leniak, MSDR zs. w AR w Krakowie;
 Problemy ze sprzeda¿¹ produktu agroturystycznego przez organizatorów i poredników turystyki  mgr
Arkadiusz Niedzió³ka, Katedra Socjologii i Rozwoju Wsi,
Polska Sieæ Gospodarcza;
 Nowoczesne techniki promocji agroturystyki  Internet  mgr Andrzej Kowalczyk;
 Produkt lokalny, jako ród³o promocji agroturystyki
 mgr Krzysztof Duda, Centrum Szkoleñ i Turystyki.
W seminarium uczestniczyli studenci ze wszystkich
orodków akademickich w Polsce oraz specjalici z piê-
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ciu orodków doradztwa rolniczego, przedstawiciele
stowarzyszeñ agroturystycznych, izb rolniczych, pracownicy naukowi oraz kwaterodawcy.
Targi cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, nie tylko
ze strony wystawców, lecz równie¿ ze strony zwiedzaj¹cych, którzy odwiedzali stoiska szukaj¹c atrakcyjnych
ofert agroturystycznych. Szacuje siê, ¿e targi zwiedzi³o od
3,5 do 4 tys. osób. Ka¿dy kto przyszed³ na gie³dê móg³
znaleæ co interesuj¹cego dla siebie i zaplanowaæ, gdzie
spêdzi tegoroczny urlop. Na stoiskach mo¿na by³o przejrzeæ katalogi ofert agroturystycznych, dowiedzieæ siê na
jakie atrakcje i na jakie ceny mo¿na liczyæ w tym sezonie.
Gospodarze oferowali swoim gociom: ciekawe trasy turystyczne, grzybobranie, wêdkowanie, wspólne
ogniska, pieczenie barana, wêdzenie ryb i kurczaków,
korzystanie z przydomowego sadu, mo¿liwoæ pracy
w ogródku, gotowe posi³ki lub dostêp do kuchni, wie¿e
mleko, ser i miód, ekologiczne warzywa, a nawet folklorystyczne potañcówki. Na dodatek zapewniano, ¿e w ich
domach ma³e dzieci i zwierzêta s¹ mile widziane.
Gocie odwiedzaj¹cy gie³dê mogli spróbowaæ przysmaków kuchni regionalnej m.in.: oscypków, chleba
wiejskiego ze smalcem, bigosu staropolskiego itp. Gospodynie w tradycyjnych strojach, czêstowa³y sernikiem, wiejsk¹ kie³bas¹ czy d¿emem domowej roboty.
W targach uczestniczy³o tak¿e 35 artystów ludowych, którzy prezentowali swoje wyroby: rzeby, hafty,
makramy, kompozycje z suszonych kwiatów, obrazy
malowane na szkle. Najwiêcej osób zatrzymywa³o siê
przy kole garncarskim, gdzie mo¿na by³o zamówiæ sobie dzbanek o dowolnym kszta³cie.
Targi odwiedza³y nie tylko osoby zainteresowane
wypoczynkiem na wsi, ale równie¿ chêtni do podjêcia
dzia³alnoci agroturystycznej.
Odwiedzaj¹cy gie³dê mogli wzi¹æ udzia³ w konkursie
wiedzy o regionie i zagadnieñ z dziedziny geografii Polski. Nagrodami by³y miêdzy innymi wczasy w gospodarstwach agroturystycznych, bior¹cych udzia³ w targach.
Atmosfera targów by³a uatrakcyjniana licznymi wystêpami kapel ludowych i dzieciêcych zespo³ów artystycznych.
dr in¿. Stanis³aw Legutko, MSDR zs. w AR
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

WIOSNA W KLUBIE AKADEMICKIM ARKA
Po niezwykle udanym i wysoko ocenionym, zarówno
przez w³adze Uczelni, jak i przez ogó³ studentów, Miêdzywydzia³owym Turnieju Artystycznym (przebieg i wyniki
Turnieju przedstawione zosta³y w poprzednim Biuletynie)
przez kolejne trzy tygodnie dzia³alnoæ klubu by³a ograniczona. Spowodowane to by³o feriami wi¹tecznymi oraz
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traum¹ narodow¹ zwi¹zan¹ z chorob¹ i mierci¹ Papie¿a. Wiele imprez zosta³o odwo³anych. Odbywa³y siê
próby Zespo³u Góralskiego SKALNI, zajêcia z aerobiku,
stepu i treningi chiliderek. 30 marca gocilimy uczestników Konkursu polonistycznego zorganizowanego
przez Kuratorium Owiaty i Czerwonopr¹dnicki M³odzie¿owy Dom Kultury.
Tradycyjnie ju¿ (16 i 17 kwietnia) Klub goci³ uczestników VIII Ma³opolskiej Gie³dy Agroturystycznej. Przez
klubow¹ scenê przewinê³o siê kilka zespo³ów i kapel ludowych. W kwietniu zosta³a otwarta po 3,5 miesiêcznej
przerwie kawiarnia prowadzona przez Concept. Musik
Art.. Z tej okazji odby³ siê koncert Wielkie Otwarcie po³¹czony z dyskotek¹. Na koncert z³o¿y³y siê wystêpy naszych uczelnianych grup odkrytych podczas Miêdzywydzia³owego Turnieju Artystycznego  zespól F-Mol, kabarety Mniej Wiêcej (WIiG) i Zgórmysyny (WR-E) oraz
Daria Strzelczyk i Janusz Duszkiewicz (WL), a tak¿e zaprzyjaniony z Klubem zespó³ Muzyczny Fakt z Cianowic-Ska³y. Ceremonia otwarcia mia³a niecodzienny przebieg. Na klubow¹ scenê poproszono prof. Jerzego Niedzió³kê  prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich,
mgr in¿. Adama Kortê  kierownika Klubu oraz mgr Piotra lusarczyka  prezesa firmy Concept. Musik Art. Zaszczyt oficjalnego otwarcia Kawiarni mia³ otrzymaæ ten
kto pierwszy wypije kufel piwa  wygra³ Adam Korta i on
wypowiedzia³ formu³ê: Kawiarnia w ARCE jest otarta.
Potem nast¹pi³o dyskotekowe szaleñstwo. Ju¿ nastêpnego dnia odby³ siê piêkny koncert Krakowskiego Zespo³u
Gospel JOYFUL VOICE dzia³aj¹cego przy Staromiejskim Centrum Kultury M³odzie¿y w Krakowie.
Pierwsza dekada maja w Klubie podporz¹dkowana zosta³a Festiwalowi Kultury Studentów AR  JUWENALIA
2005 zorganizowanym wspaniale przez Uczelnian¹ Radê
Samorz¹du Studenckiego. Jako wspó³organizatorzy Juwenaliów 2005 cieszymy siê z coraz lepszej wspó³pracy z Samorz¹dem Studenckim. W³aciwie od Miêdzywydzia³owego Turnieju Artystycznego i utworzenia Rady Programowej
ARKI niemal wszystkie imprezy s¹ dzie³em wspólnym.

JUWENALIA 2005, by³y imprez¹ wielk¹ i bogat¹ w artystyczne i nie tylko, wydarzenia. Bardzo cieszy fakt, i¿ wiêkszoæ juwenaliowych koncertów to nasze uczelniane produkcje. Poniewa¿ o Juwenaliach jest w tym Biuletynie
osobny materia³ ograniczymy siê do recenzji tylko jednego
koncertu. By³ to koncert rozpoczynaj¹cy nasz cykl pt: Nasi
Absolwenci Zaczêlimy od wysokiego C, a mianowicie od
Kabaretu Bohdana Smolenia  naszego, chyba najbardziej
znanego absolwenta. Dodaæ trzeba, ¿e w tym kabarecie
wystêpuje jeszcze jeden nasz absolwent Grzegorz Rekliñski. Obaj zaczynali artystyczn¹ karierê w naszym Kabarecie Pod Bud¹. Kabaret Smolenia przyjêty zosta³ owacyjnie
zarówno przez studentów jak i pracowników naukowych.
Kilka dni po juwenaliach w klubie odby³ siê tradycyjnie, s³awny ju¿ Bal Owada. Jak zwykle najpierw Kabaret
Od czasu do czasu przedstawi³ nowy program pt: Sam
miód. piewano i mówiono bardzo inteligentnie o pszczo³ach, miodzie i pasiekach, a szczególnie o trutniach.
Prof. Kazimierz Wiech  animator wielkiej imprezy Dni
Owada tym razem na scenie gra³ samego siebie czyli
profesora-entomologa. Robi³ to doskonale, podobnie jak
ca³y zespó³. Publicznoæ nagrodzi³a ich rzêsistymi oklaskami. Potem przy bigosie i miodzie gwarzono, a na parkiecie trwa³y szalone owadzie tañce.
W dniu 31 maja odby³a siê Przedsesyjna ROCKOTEKO  DYSKOTEKA, na któr¹ z³o¿y³y siê koncerty zespo³ów muzycznych: PER-WERS, KARRRMA (dawniej
F-mmol) i NATTY DREAD i dyskoteka, któr¹ prowadzi³
DJ GERMAN. By³o weso³o, tanecznie i mi³o, choæ chwilami mo¿e zbyt g³ono. W pi¹tek 10 czerwca odby³o siê
w klubie honorowe oddawanie krwi, zorganizowane
przez URSS i KA Arka, a 11 czerwca wielki Jubileuszowy koncert barda górskich wêdrówek, pejza¿y i nastrojów Andrzeja Mroza pt: Dla Przyjació³
Oprócz wy¿ej wymienionych imprez odbywa³y siê
w Klubie Akademickim ARKA liczne imprezy towarzyskie organizowane przez samych studentów  klub tylko
ich wspomaga³. By³y wiêc nastêpuj¹ce bale: Bal Pó³metkowy Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji (23.04),
Bal Pó³metkowy Wydzia³u Technologii ¯ywnoci
(13.05), Bal Magistrantów Wydzia³u Technologii
¯ywnoci i Bal Rybaka i Zootechnika  magistrantów Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t
(4.06). Tak wiêc Klub Akademicki ARKA têtni ¿yciem, a w ciep³e wieczory na skwerku ko³o
ARKI odbywa siê grillowanie, piewy i zabawy. Studenci z niecierpliwoci¹ czekaj¹ na ³awki i sto³y obiecane przez W³adze Uczelni. Wierz¹, ¿e po wakacjach nie bêd¹ musieli wysiadywaæ na zimnych, betonowych schodach.
Rada Programowa Klubu Akademickiego
ARKA pracuje pe³n¹ par¹ i przygotowuje za³o¿enia programowe na nowy rok akademicki.
Adam Korta
Andrzej Paw³owski
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FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA NAUKI *PROJEKTY
BADAWCZE I WYPOSA¯ENIE LABORATORIÓW *
W dniu 26 kwietnia 2005 r. Bran¿owy Punkt Kontaktowy Programów Europejskich dzia³aj¹cy przy Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ zorganizowa³ spotkanie informacyjne powiêcone tematyce Funduszy Strukturalnych. Celem spotkania by³o przekazanie szczegó³owych
i praktycznych informacji o zasadach funkcjonowania
i mo¿liwociach ubiegania siê o fundusze z Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci
Przedsiêbiorstw dla rodowiska naukowo-badawczego.
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw, lata 20042006 znany pod has³em UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH  PROGRAM
KONKURENCYJNOÆ  to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskê, przewidzianych
w Narodowym Planie Rozwoju 20042006 i okrelaj¹cych ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych
po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej.
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw (SPO WKP), wykorzystuj¹c
zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyci zwi¹zane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym
technologii informacyjnych oraz technologii wspieraj¹cych ochronê rodowiska, okrela cele, priorytety i dzia³ania dotycz¹ce realizacji polityki w zakresie przedsiêbiorczoci i innowacyjnoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
(MSP). Na wspó³pracê wiata nauki i sektora MSP
w SPO WKP przewidziane zosta³o jedno dzia³anie.
Dzia³anie 1.4: Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy
sfer¹ badawczo-rozwojow¹ a gospodark¹ to fundusze przeznaczone na:
 projekty badawcze i prace rozwojowe: badania przemys³owe i badania przedkonkurencyjne prowadzone
przez przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw
i/lub we wspó³pracy z instytucjami naukowo-badawczymi
 projekty inwestycyjne zwi¹zane z rozwijaniem, modernizacj¹ i wyposa¿eniem specjalistycznych laboratoriów
udzielaj¹cych specjalistycznych us³ug przedsiêbiorstwom
 projekty inwestycyjne zwi¹zane z rozwijaniem, modernizacja i wyposa¿eniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów
Doskona³oci dzia³aj¹cych w priorytetowych z punktu
widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach
 projekty badawcze przeprowadzane przez Centra Zaawansowanych Technologii
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 projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii, foresightu naukowo-technologicznego
w pierwszej czêci spotkania szczegó³owo omówione
zosta³y zagadnienia dotycz¹ce projektów celowych na
badania stosowane i prace rozwojowe oraz inwestycji
zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹ i wyposa¿eniem
laboratoriów. Druga czeæ spotkania dotyczy³a uwag
oraz praktycznych wskazówek jak prowadziæ projekty
dofinansowane z Funduszy Strukturalnych.
Prezentacjê przedstawia³a pani Anna Ober z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej Politechniki l¹skiej w Gliwicach, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie Funduszy Strukturalnych.
Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem
wród pracowników AR oraz przedstawicieli orodków
naukowych i naukowo badawczych z regionu ma³opolskiego i l¹ska. W spotkaniu uczestniczy³o 66 osób.
Miros³awa R¹czka
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹
Akademii Rolniczej w Krakowie

JUWENALIA AKADEMII ROLNICZEJ 2005
Tegoroczny Festiwal Kultury Studenckiej Akademii
Rolniczej, zwany popularnie Juwenaliami odby³ siê
w dniach 510 maja 2005 r. Dziêki staraniom organizatorów, Uczelnianej Rady Samorz¹du Studentów i Klubu
Akademickiego ARKA program tegorocznego Festiwalu
by³ bardzo interesuj¹cy, dziêki czemu wszyscy  zarówno studenci, jak i pracownicy Akademii  mogli w nim
odnaleæ co dla siebie.
Jak co roku, Festiwal otworzy³ oficjalnie JM Rektor
AR prof. dr hab. Zbigniew lipek przekazuj¹c symboliczny klucz do bram Uczelni na rêce dyrektora Festiwalu Kultury Studenckiej 2005 Eweliny Korbut, a ju¿ chwilê póniej rozpoczê³a siê czêæ artystyczna  wybory
Najmilszej Studentki AR 2005. Po wielu interesuj¹cych
konkurencjach, wietnie prowadzonych przez studenta
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji Andrzeja
Bobkê, Jury uzna³o za Najmilsz¹ Annê Kij, studentkê
Wydzia³y Lenego, za drugie miejsce przypad³o
w udziale Agnieszce Ludwikowskiej z Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t. Zanim jednak jurorzy przedstawili
swój werdykt na scenie wyst¹pi³a znana wszystkim
w Akademii Delfina Banasik, oraz dziewczyny z sekcji
cheerleaderek Akademickiego Zwi¹zku Sportowego,
a na zakoñczenie pierwszego dnia Festiwalu odby³a siê
dyskoteka z karaoke.
W dniu drugim, 6 maja, dziêki staraniom pracowników Klubu Akademickiego ARKA wyst¹pi³ dla nas
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Na zakoñczenie chcia³bym podziêkowaæ wszystkim,
którzy przyczynili siê do organizacji tegorocznego Festiwalu, a w szczególnoci w³adzom Uczelni, cz³onkom
komitetu organizacyjnego, patronom medialnym oraz
sponsorom, dziêki którym nie musielimy martwiæ siê
o nagrody dla uczestników wszystkich konkursów.
Krzysztof Klêczar
Przewodnicz¹cy URSS

cz³owiek bêd¹cy ¿yw¹ legend¹ polskiej sceny kabaretowej  Bohdan Smoleñ. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e
przed jego wystêpem przeprowadzona zosta³a licytacja prac wychowanek zaprzyjanionego Domu Dziecka Dla Dziewcz¹t, z której dochód wraz z ca³oci¹
wp³ywów z koncertu zespo³u Lady Pank przekazany
zosta³ na rzecz wspomnianej placówki. Równie¿ pod
znakiem kabaretów up³yn¹³ kolejny dzieñ naszego Festiwalu, bowiem w sobotê 7 maja od godzin popo³udniowych w KA ARKA trwa³ prawdziwy maraton kabaretowy. Wyst¹pi³y kabarety dzia³aj¹ce przy naszej
Uczelni: Mniej Wiêcej [WIiG] oraz Zgórmysyny [WRE ], a tak¿e znane ju¿ szerokiej publicznoci No³ Nejm
oraz DNO. Ca³y wieczór prowadzi³ pan Andrzej Paw³owski, który w niczym nie ustêpowa³ klas¹ wystêpuj¹cym na scenie profesjonalistom. Po zakoñczeniu kabaretonu odby³a siê dyskoteka.
Nie mniej atrakcji czeka³o uczestników Festiwalu
w poniedzia³ek, bowiem w naszym Klubie ARKA wyst¹pi³ legendarny zespó³ Lady Pank! Koncert poprzedzi³y
wystêpy zespo³ów Karrrma oraz Meteopata, a wszyscy,
którzy zdecydowali siê spêdziæ ten wieczór z nami
z pewnoci¹ nie ¿a³owali
Na ostatni dzieñ Juwenaliów 2005 zaplanowano wybory Super Studenta Akademii, zwanego u nas dumnie
AR- manem. W wyborach uczestniczy³o omiu kandydatów reprezentuj¹cych wszystkie wydzia³y oraz Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii, którzy zmagaæ
siê musieli nie tylko z bardzo trudnymi konkurencjami,
ale przede wszystkim z niezwykle elokwentn¹ prowadz¹c¹  studentk¹ Wydzia³u Lenego Wiktori¹ Demko.
Zwyciêsko z tej potyczki wyszed³ student Technologii
¯ywnoci Jerzy Brzozowski, którego ku zadowoleniu
¿eñskiej czêci publicznoci Jury wybra³o AR  manem
2005. Na zakoñczenie Festiwalu tradycyjnie odby³a siê
dyskoteka do bia³ego rana.
W ten oto sposób dobieg³ koñca Festiwal Kultury Studenckiej Akademii Rolniczej 2005, a klucze, które jako
symbol w³adzy przekaza³ studentom JM Rektor, zosta³y
zwrócone na rêce kierownika Klubu ARKA mgr in¿. Adama Korty.

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU
UNII EUROPEJSKIEJ
LEONARDO DA VINCI
10 maja 2005r. Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ Akademii Rolniczej w Krakowie zorganizowa³ spotkanie informacyjne dotycz¹ce programu Leonardo da
Vinci.
Gociem spotkania by³ przedstawiciel Krajowej
Agencji Programu Leonardo da Vinci pan Tadeusz £uniewski.
G³ównym celem spotkania by³o zapoznanie uczestników z za³o¿eniami, celami, zasadami, mo¿liwociami
udzia³u, rodzajami projektów, terminami sk³adania propozycji projektów oraz wysokoci¹ dofinansowania
w ramach poszczególnych typów dzia³añ programu Leonardo da Vinci.
Program Leonardo da Vinci jest programem stworzonym przez Komisjê Europejsk¹ w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego poprzez promowanie Europy wiedzy oraz wspieranie polityki kszta³cenia ustawicznego. G³ównym za³o¿eniem programu jest propagowanie dzia³añ, które koncentruj¹ siê na poprawie jakoci
systemów kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Program stwarza mo¿liwoci realizacji ró¿norodnych dzia³añ w ramach nastêpuj¹cych typów projektów:
 projekty wymian i sta¿y; projekty tematyczne (projekty
pilota¿owe, projekty jêzykowe, miêdzynarodowe sieci
instytucji, badania i analizy).
Projekty wymian i sta¿y wspieraj¹ miêdzynarodow¹
mobilnoæ osób bior¹cych udzia³ w szkoleniu zawodowym.
Koncentruj¹ siê przede wszystkim na organizowaniu szkoleñ s³u¿¹cych doskonaleniu zawodowemu. G³ównym za³o¿eniem projektów tego typu jest po³¹czenie teorii z praktyk¹, a co za tym idzie wzmocnienie wiêzi miêdzy wiatem
edukacji i pracy. Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie sta¿y dla

www.ar.krakow.pl

49

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
Harmonogram konkursów
Typ projektu

Termin zg³aszania
na konkurs 2006

Miejsce zg³osznie projektu

Projekty pilota¿owe,
30 wrzenia 2005
projekty jêzykowe,
(propozycja wstêpna)
projekty sieci miêdzynarodowych instytucji 10 lutego 2006
(propozycja pe³na)

Krajowa Agencja Programu
i
Komisja Europejska

Akcje tematyczne
Projekty badañ i analiz

30 wrzenia 2005
(propozycja wstêpna)
10 lutego 2006
(propozycja pe³na)

Komisja Europejska
i
Krajowa Agencja Programu

Projekty wymian i sta¿y

10 lutego 2006

Krajowa Agencja Programu

uczniów szkó³ zawodowych, studentów, m³odych pracowników i absolwentów oraz dofinansowanie wymiany dowiadczeñ dla nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników dzia³ów kadr, organizatorów szkoleñ oraz nauczycieli i lektorów jêzyków obcych.
Projekty pilota¿owe, których celem jest podniesienie jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz
doradztwa zawodowego. Promowane jest g³ównie tworzenie produktów edukacyjnych wprowadzaj¹cych innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Specyficzn¹ grup¹ projektów pilota¿owych s¹ tzw.
akcje tematyczne podejmuj¹ce problematykê szczególnie promowan¹ przez Uniê Europejsk¹. Wsparcie
przewiduje siê dla projektów, których celem jest poprawa jakoci systemów kszta³cenia i szkolenia zawodowego, przeciwdzia³anie dyskryminacji oraz projektów
uwzglêdniaj¹cych potrzeby szkoleniowe osób i pracowników przemieszczaj¹cych siê z kraju do kraju.
Projekty jêzykowe, których celem jest promowanie
znajomoci jêzyków obcych oraz znajomoci kultur krajów europejskich. Obejmuj¹ one zarówno rozwój metodyki nauczania (w tym tak¿e innowacyjne projekty dydaktyczne dostosowane do potrzeb ró¿nych bran¿)
i oceniania postêpów w nabywaniu zdolnoci jêzykowych jak i procedury badania potrzeb jêzykowych.
Program Leonardo da Vinci wspiera tak¿e tworzenie miêdzynarodowych sieci instytucji, stanowi¹cych infrastrukturê upowszechniania wiedzy i dowiadczeñ na poziomie europejskim.
Badania i analizy, to projekty które obejmuj¹ tworzenie i aktualizacjê zbiorów, opracowañ badawczych
i analiz dotycz¹cych zagadnieñ kszta³cenia i szkolenia
zawodowego to tak¿e projekty, na realizacjê których
mo¿na otrzymaæ dotacjê w ramach Programu Leonardo
da Vinci. Istotne s¹ wszelkiego typu projekty s³u¿¹ce
szeroko rozumianej wymianie informacji. Ich efektem
stan¹ siê opracowania pokazuj¹ce procesy zmian zachodz¹cych w krajowych systemach kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
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Program jest realizowany w Polsce przez Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr Fundacji Fundusz Wspó³pracy, w którym zosta³a powo³ana Krajowa Agencja
Programu Leonardo da Vinci.
http://www.leonardo.org.pl
Zachêcam do zapoznania siê ze szczegó³ami programu Leonardo da Vinci.
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ oferuje swoj¹
pomoc w przygotowaniu projektu oraz poszukaniu instytucji partnerskich.
Miros³awa R¹czka
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹
Akademii Rolniczej w Krakowie

Bran¿owy Punkt Kontaktowy Akademii Rolniczej
w Krakowie, Bran¿owy Punkt Kontaktowy
Programów Europejskich przy Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego,
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska oraz Regionalny Punkt
Kontaktowy zorganizowa³y wspólnie
w dniu 17 maja 2005 r. na dzieñ informacyjny:

SERWIS CORDIS
 DROGA DO INFORMACJI

NA TEMAT BADAÑ I INNOWACYJNOCI
W UNII EUROPEJSKIEJ
Bezp³atny serwis CORDIS (www.cordis.lu) jest oficjalnym internetowym serwisem informacyjnym Unii Europejskiej na temat badañ i innowacyjnoci. Codziennie
dostarcza wiadomoci na temat rozwoju i dzia³añ zwi¹zanych z wdra¿aniem unijnej polityki w sferze badañ. Informuje równie¿ o mo¿liwociach dofinansowania w ramach europejskich programów badawczych (unijnych
programów wspierania i finansowania nauki). CORDIS
zawiera tak¿e opinie kierowników unijnych programów,
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czo³owych przedstawicieli wiata nauki i polityki na temat najwa¿niejszych zagadnieñ i wyzwañ dla przysz³oci badañ europejskich.
CORDIS zajmuje 125 tysiêcy stron internetowych.
Serwis jest skierowany g³ównie do naukowców,
przedsiêbiorców, polityków i dziennikarzy, ale korzystaæ
mog¹ z niego wszyscy zainteresowani.
Celem naszego spotkania by³o zaprezentowanie i przybli¿enie oficjalnego internetowego serwisu informacyjnego
Unii Europejskiej na temat badañ i innowacyjnoci.
G³ównym zadaniem organizatorów spotkania by³o:
1. Przekazanie wszystkich potrzebnych informacji
i wskazówek jak pos³ugiwaæ siê internetow¹ baz¹ danych CORDIS na ka¿dym etapie przygotowania i realizacji projektów.
2. Zachêcenie do wirtualnych podró¿y i samodzielnego poruszania siê po serwisie informacyjnym Komisji
Europejskiej poprzez prezentacje jej zasobów.
Program spotkania obejmowa³ 7 prezentacji, które
dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ:
 Pierwsze kroki po serwisie CORDIS  prezentacja zakresu, rodzaju informacji i danych dostêpnych w serwisie CORDIS
 CORDIS jako ród³o wiedzy o konkursach i dokumentach konkursowych
 Wyszukiwanie dokumentów prawnych (kontrakty,
umowy, prawa w³asnoci intelektualnej) w bazie
CORDIS
 Jak zostaæ ekspertem Komisji Europejskiej  sposoby
zg³aszania kandydatur na ekspertów oceniaj¹cych
wnioski
 Poszukiwanie parterów w bazie CORDIS  Baza: programów, projektów, partnerów i rezultatów
 CORDIS po polsku  prezentacja zasobów polskiej
wersji serwisu
 Informacje o 7. Programie Ramowym w CORDISIE
Wed³ug badania przeprowadzonego wród u¿ytkowników serwisu, CORDIS jest najwa¿niejszym ród³em informacji w dziedzinie badañ i rozwoju
w Europie. Ka¿dego miesi¹ca CORDIS odnotowuje ponad 300 000 wejæ
na swoje strony i posiada wiêcej ni¿
40000 abonentów wersji drukowanej
(CORDIS focus magazine). Tworzy
bezp³atn¹ i interaktywn¹ przestrzeñ
komunikowania siê i wspó³pracy dla
naukowców i przedsiêbiorców.
Serwis CORDIS jest dostêpny
w jêzykach angielskim, niemieckim,
hiszpañskim, francuskim, w³oskim i od
niedawna w jêzyku polskim.
Spotkanie odby³o siê w Centrum
Kongresowym Akademii Rolniczej
w Krakowie i zgromadzi³o 74 uczestników.

W Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹, Rektorat
pokój 116 s¹ jeszcze podstêpne materia³y ze spotkania
 wszystkich zainteresowanych proszê o kontakt.
Miros³awa R¹czka

ZESPÓ£ SYGNALISTÓW MYLIWSKICH HAGARD
WYDZIA£U LENEGO AKADEMII ROLNICZEJ
Inicjatywa powstania zespo³u zrodzi³a siê wród samych studentów, którzy ju¿ w szko³ach rednich rozpoczêli grê na tr¹bkach myliwskich a teraz odczuwali potrzebê jej kontynuowania. Pocz¹tkowo by³a to grupa kilku osób, którzy opanowali w miarê dobrze zasady gry
na tr¹bkach myliwskich i mieli ju¿ pewne osi¹gniêcia.
W stosunkowo krótkim czasie liczba chêtnych do nauki
gry na tr¹bkach wzros³a do kilkunastu osób. Aby oficjalnie rozpocz¹æ swoj¹ dzia³alnoæ studenci wyst¹pili
z prob¹ do Dziekana Wydzia³u o powo³anie Sekcji Etyki i Tradycji £owieckiej Ko³a Naukowego Leników.
Dziekan Wydzia³u Lenego prof. Stefan Kowalski pismem z dnia 28.03.2001 roku oficjalnie zatwierdzi³ propozycjê studentów i powo³a³ Sekcjê Etyki i Tradycji £owieckiej a na opiekuna tej sekcji powo³a³ dr in¿. Tadeusza Kubackiego.
Nazwa zespo³u Hagard jest wynikiem rozpisanego
wród studentów konkursu, który cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Hagard to w staropolskim jêzyku ³owieckim
nazwa m³odego soko³a u¿ywanego do polowañ na
zwierzynê drobn¹. Sekcja zrzesza uzdolnion¹ muzycznie m³odzie¿ studenck¹ z ró¿nych lat studiów i ró¿nych
specjalnoci Wydzia³u Lenego (Gospodarka Lena,
Ochrona Zasobów Lenych), która zajmuje siê kultywowaniem tradycji ³owieckich poprzez grê sygna³ów myliwskich na rogach. Aktualnie zespó³ liczy 18 osób i od
trzech lat doskonali swe umiejêtnoci pod kierunkiem
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wykszta³conego muzycznie instruktora pana mgr Piotra
£ukasika, specjalisty od instrumentów dêtych. Mimo
m³odego wieku zespó³ wystêpowa³ ju¿ na wielu konkursach muzyki myliwskiej na których zdoby³ kilka dyplomów i wyró¿nieñ. Od trzech lat bierze udzia³ w najbardziej presti¿owych Miêdzynarodowych Festiwalach
Muzyki Myliwskiej, które odbywaj¹ siê ka¿dego roku
w ró¿nych miastach naszego kraju, gdzie zdobywaj¹
nagrody i wyró¿nienia. Zespó³ swoim wystêpem uwietnia wiele uroczystoci na Wydziale Lenym i Akademii
Rolniczej a tak¿e w Polskim Zwi¹zku £owieckim. Zespó³
rozwija siê dziêki poparciu i zrozumieniu w³adz Dziekañskich, które wspieraj¹ go w miarê swoich mo¿liwoci
finansowych. Ma jednak du¿e potrzeby finansowe a jego dalsza dzia³alnoæ i rozwój muzyczny studentów uzale¿niony jest od ¿yczliwych sponsorów, którzy swoimi
darowiznami mog¹ przyczyniæ siê do zakupu coraz lepszego i dro¿szego sprzêtu bez którego postêpy w nauce
gry s¹ niemo¿liwe bowiem studenci nie s¹ w stanie zaopatrzyæ siê prywatnie w instrumenty muzyczne.
Na Festiwalu Nauki i Kultury, który odby³ siê w maju br.
w Krakowie zespó³ Hagard wyst¹pi³ w sk³adzie: Kasprzyk Piotr III GL  kierownik zespo³u, Goszty³a Zbigniew
IV GL, Walisko S³awomir V GL, Ogorza³y Mateusz II OZL,
Kazanecki Damian II OZL, Dudzic Marcin II OZL, Wolnik
Tomasz I GL i zaprezentowa³ kilka sygna³ów porozumiewawczych tzw. uroczystych (m.in. pobudkê, powitanie, apel
na ³owy, posi³ek pasowanie myliwskie, król polowania
a tak¿e sygna³y pokotowe, grane po pozyskaniu ró¿nych
gatunków zwierz¹t (m.in. jeleñ na rozk³adzie, dzik na rozk³adzie, sarna na rozk³adzie, muflon na rozk³adzie, lis na
rozk³adzie zaj¹c na rozk³adzie, oraz pióro na rozk³adzie).
Zagra³ tak¿e sygna³y, które maj¹ ju¿ charakter historyczny
dla gatunków objêtych ca³kowita ochron¹ m.in. ¿ubr na rozk³adzie, niedwied na rozk³adzie oraz wilk na rozk³adzie.
Zespó³ po¿egna³ siê z publicznoci¹ sygna³em po¿egnanie,
która podziêkowa³a za koncert gromkimi brawami.
Dr in¿. Tadeusz Kubacki

NAUKA I GOSPODARKA:
KORZYCI ZE WSPÓ£PRACY
B+R I MSP SEKTORA
LENO -DRZEWNEGO
W dniu 19 maja 2005 r. w Sali Senackiej Collegium
Godlewskiego Akademii Rolniczej w Krakowie odby³o
siê szkolenie Nauka i gospodarka: korzyci ze
wspó³pracy B+R i MSP sektora leno-drzewnego.
Szkolenie zorganizowane zosta³o przez Centrum
Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ Akademii Rolniczej w Krakowie.
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Szkolenie odby³o siê w ramach realizowanego przez
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
projektu WOODISM (projekt dofinansowany przez
6.PR UE).
Na program szkolenia z sk³ada³y siê nastêpuj¹ce
prezentacje:
 Prezentacja projektu WOODISM  Jadwiga Widziszewska, Centrum Transferu Technologii Politechnika
Krakowska
 Nowe konkursy dla priorytetu 6.3: zakres tematyczny,
terminy, zasady uczestnictwa- instrumenty  Maria Antosiewicz, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 Stypendia Marie-Curie  Magdalena Wójtowicz, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
 Prezentacja Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leno-Drzewnego  Andrzej Fojutowski, Instytut
Technologii Drewna Poznañ
 Poszukiwanie partnerów w bazie CORDIS  Baza: programów, projektów i rezultatów  Piotr Czupryñski, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
 CORDIS po polsku  prezentacja zasobów polskiej wersji
serwisu CORDIS  Miros³awa R¹czka, Dzia³ Nauki
i Wspó³pracy z Zagranic¹ Akademia Rolnicza w Krakowie

Projekt WOODISM ma na celu prowadzenie dzia³añ wspieraj¹cych uczestnictwo jednostek naukowych
i MSP w projektach badawczych Programów Ramowych, a w szczególnoci u³atwienie uczestnictwa w Projektach Zintegrowanych oraz Sieciach Doskona³oci
6. Programu Ramowego UE. Projekt WOODISM skierowany jest g³ównie do sektora lenego i drzewnego
oraz do sektorów pokrewnych (np. ochrona rodowiska) i powi¹zanych (np. przemys³ meblarski, tartaczny, stolarki budowlanej).
Szczególnie interesuj¹ca dla uczestników szkolenia
okaza³a siê prezentacja oraz dyskusja dotycz¹ca tworzenia oraz zasad funkcjonowania Polskiej Platformy
Technologicznej Sektora Leno-Drzewnego.
Oferta projektu skierowana jest zarówno dla przedsiêbiorstw jak i naukowców oraz zespo³ów badawczych
zainteresowanych uczestnictwem w 6.PR i nawi¹zaniem wspó³pracy z partnerami projektu WOODISM pochodz¹cymi z 12 krajów Europy.
Szczegó³owych informacji o projekcie WOODISM udziela pani Jadwiga Widziszewska, tel./fax: (12) 628-28-45,
e-mail: Jadwiga.Widziszewska@transfer.edu.pl

www.ar.krakow.pl

Miros³awa R¹czka
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹
Akademii Rolniczej w Krakowie

