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Od Redakcji
Wraz z nowym, bardzo szczególnym dla historii naszej rolniczej uczelni, rokiem akademickim 2008/2009, oddajemy w Państwa ręce nową publikację Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie Biuletyn Informacyjny.
W pracach nad nim chcemy czerpać z wieloletnich doświadczeń osób, tworzących ten
periodyk na przestrzeni 13 lat jego funkcjonowania. Jako redakcja czujemy na sobie
ciężar odpowiedzialności za to wydawnictwo. Mamy jednak nadzieję, że nowa treść,
ułożenie graficzne i tematyczne zyskają Państwa akceptację.
Chcemy, aby nasz Biuletyn poruszał sprawy nauki i dydaktyki, by był bliski zarówno
profesorom, pracownikom administracyjno-technicznym, jak i studentom, którzy są
przecież sercem naszego Uniwersytetu. Zachęcamy, zatem wszystkich do współpracy
nad tworzeniem Biuletynu Informacyjnego.
Ze swej strony, jako redaktor naczelny, pragnę zapewnić, że jestem otwarty na sugestie
dotyczące zarówno tematów poruszanych w naszym Biuletynie jak i form ich prezentacji.
Pragnę kontynuować prace mojego poprzednika prof. Zbigniewa Stalińskiego i wiem,
że z pomocą Redakcji, współpracowników, a szczególnie autorów tekstów i zdjęć oraz
wszystkich Państwa, podołam temu zadaniu.
Szymon Sikorski
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I inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Przemówienie inauguracyjne
Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Janusza Żmiji

6 października 2008 r. w Centrum
Kongresowym UR odbyła się
uroczysta inauguracja 56. roku

Szanowni Państwo,

akademickiego.
Dzisiejsza inauguracja 118. roku studiów
rolniczych w Krakowie jest zarazem pierwszą w dziejach Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja. Tym samym otwiera się nowy rozdział naszej historii. To
wielka radość, że w tym wyjątkowym
dniu swoją obecnością zaszczyciło nas
tak wielu znamienitych gości. Pragnę
serdecznie przywitać Jego Ekscelencję
księdza biskupa Józefa Guzdka, panią
minister profesor Grażynę Prawelską-Skrzypek, witam posłów i senatorów,
władze Województwa Małopolskiego,
Miasta Krakowa, przedstawicieli samorządów i wielu instytucji. Dziękuję za przybycie
i cieszę się, że jesteście dziś Państwo razem
z nami.
***
Rozpoczęcie roku akademickiego to sposobność do nakreślenia planów na przyszłość, ale i okazja do podsumowań. Miniony rok akademicki stał z całą pewnością
pod znakiem zmiany nazwy naszej uczelni.
Bo przecież oznaczała ona nie tylko nowy
herb, chorągiew, czy pieczęć. Jestem przekonany, że uzyskanie statusu uniwersytetu
nadało nam również nowy impuls rozwoju.
Dlatego kiedy prawo o szkolnictwie wyższym umożliwiło ubieganie się o zmianę

Poprzedzona została tradycyjnie
mszą świętą odprawioną przez
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa
Józefa Guzdka w kościele pw.
Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
Podczas mszy Ksiądz Biskup
poświęcił chorągiew Uczelni.

Immatrykulacja
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nazwy, nie mieliśmy wątpliwości, że powinniśmy podjąć ten wysiłek. Ówczesna
Akademia Rolnicza, posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w ośmiu dyscyplinach, spełniała
ustawowe przesłanki do nazwania jej uniwersytetem. Pamiętam przeprowadzany
wówczas sondaż i wiele rozmów na temat
przymiotnika, który miał określić charakter
uniwersytetu. Wybór pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym a Rolniczym to ważna
decyzja. W odróżnieniu od innych szkół,
pozostaliśmy przy tradycyjnym określeniu
rolniczym. Ta decyzja wpisała się w naszą
historię, wprost nawiązując do Studium
Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
z którego się wywodzimy.
Proces zmiany nazwy uczelni rozpoczął się
uchwałą Senatu w maju 2006 roku. Nasz
wniosek przeszedł przewidziany prawem
tryb – zmiana nazwy następuje bowiem
w formie ustawy uchwalanej przez Sejm
Rzeczypospolitej. Ustawa weszła w życie
11 kwietnia 2008 r. To pierwszy dzień
istnienia Uniwersytetu Rolniczego. Jednak
zmiana nazwy nie oznaczała przerwania historycznej ciągłości. Zawsze bowiem byliśmy uczelnią uniwersytecką. Po pierwsze ze
względu na rodowód. Po drugie ze względu
na sposób działania – pracę dydaktyczną
łączymy z badaniami naukowymi. I wresz-

z życia Uczelni

cie od lat realizujemy ideały, które stały
u podstaw powstania najstarszego uniwersytetu w Polsce. Niechże więc tam będzie
nauk przemożnych perła, aby wydała męże
dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót
świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się orzeźwiające źródło
nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy
naukami napoić się pragnący. – pisał Król
Kazimierz Wielki zakładając 12 maja 1364
roku Studium Generale. I choć od tamtych
czasów minęło przeszło sześć wieków, tej
misji pozostajemy wierni a z uniwersyteckich korzeni jesteśmy bardzo dumni.
Przekształcenie Akademii Rolniczej w Uniwersytet nie byłoby możliwe bez starań
wielu osób. Kadra naukowa swoją ciężką
pracą codziennie potwierdza nasz wysoki
naukowy poziom i pracuje na sukces całej
instytucji. Co rok przychodzą do nas zna-

komici studenci, zdecydowani ciężko pracować, by zdobyć wykształcenie. Korzystając
z tej uroczystej okazji, chcę im wszystkim
bardzo serdecznie podziękować. Tylko dzięki zbiorowemu wysiłkowi sukces był możliwy. Ze szczególną wdzięcznością patrzę na
dokonania moich poprzedników – rektorów
Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej. To właśnie za ich kadencji powstały mocne fundamenty naszego działania
w obecnych czasach.
***
Dzisiejsza inauguracja jest dla mnie wyjątkowa także z jeszcze jednego powodu.
Rozpoczynam drugą kadencję sprawowania godności rektora. Kiedy stanąłem przed
Państwem trzy lata temu podkreślałem, że
moja rola nie może sprowadzić się jedynie
do administrowania uczelnią.
Zadaniem rektora jest przede wszystkim

spojrzenie w przyszłość, zaproponowanie
kierunków rozwoju i czuwanie nad ich
konsekwentną realizacją. Dziś spotykamy się w uczelni innej niż przed trzema
laty. Moim głównym celem zawsze była
jej wszechstronna modernizacja. Przez to
pojęcie rozumiem unowocześnienie naszych
zasobów materialnych, sprawne zarządzanie
i uelastycznienie wewnętrznej organizacji.
W tych działaniach starałem się nigdy nie
zapominać o człowieku. Bo przecież uczelnia to nie tylko baza materialna, ale nade
wszystko tworzący ją ludzie – studenci
i pracownicy. Chcę raz jeszcze bardzo podziękować za zaufanie okazane mi podczas
wyborów. Zrobię wszystko, by go nie zawieść i dobrze wywiązać się z powierzonych
mi obowiązków. Zawsze deklarowałem też
otwartość oraz gotowość do dialogu. To zapewnienie chcę dziś ponowić.
Uczestnicy inauguracji
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***
Uniwersytet Rolniczy musi funkcjonować
w realiach globalnej gospodarki. Żyjemy
w czasach potężnego skoku cywilizacyjnego.
Tradycyjnie rozumiane zasoby – ziemia,
czy surowce – to zbyt mało, by sprostać
światowej konkurencji. To wiedza stała się
najbardziej poszukiwanym dobrem i to ona
decyduje o sile, bądź słabości narodu. Taka
sytuacja otwiera przed nauką ogromne możliwości, lecz zarazem nakłada na nią równie
wielką odpowiedzialność. Nasza uczelnia
chce uczestniczyć w tym procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy – tak
na krajowym, jak i regionalnym poziomie.
Kształcimy młodych ludzi do pracy w bardzo ważnych dla gospodarki obszarach.
I nie waham się stwierdzić, że kształcimy
na naprawdę wysokim poziomie.
Rzecz jasna odczuwamy też bolączki całej polskiej nauki. Statystyki wskazują,
że wprawdzie od kilku lat rosną wydatki
na badania i rozwój, jednak poziom tych
środków to wciąż zaledwie ok. 0,6 proc.
Produktu Krajowego Brutto i ok. 150 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
To stanowczo zbyt mało w porównaniu do
naszych europejskich partnerów. W dziedzinie nauk rolniczych nakłady na badania
i rozwój przekroczyły w 2006 r. pół miliarda złotych. Niestety dynamika tego wzrostu
była niższa w porównaniu z pozostałymi
dziedzinami wiedzy. W dodatku statystyki wskazują, że kariera naukowa przestała
być tak atrakcyjna, jak niegdyś. W 1996
roku w sektorze badawczo rozwojowym
w dziedzinie nauk rolniczych pracowało
przeszło 9 tys. osób, obecnie ten wskaźnik zmniejszył się niemal o jedną trzecią.
W skali ogólnopolskiej coraz mniej osób
uzyskuje też tytuł profesora, czy doktora
habilitowanego.
Warto pamiętać o tych niepokojących tendencjach, ale nie ma powodu do popadania w nadmierny pesymizm. Polska nauka
szybko skorzystała na akcesji kraju do Unii
Europejskiej. Swobodny przepływ myśli,

współpraca naukowa, czy wreszcie środki
finansowe na wsparcie edukacyjnej infrastruktury oraz innowacji to jedne z wielu
pozytywnych aspektów tego procesu. Nasze Małopolskie Centrum Monitoringu
i Atestacji Żywności, sfinansowane poprzez
regionalny program, to tylko jeden z przykładów, że europejskie pieniądze nabierają
bardzo wymiernego charakteru i dobrze
służą ludziom.
Przystąpienie Polski do europejskich struktur zmieniło też polską wieś. Wszyscy
pamiętamy, jak sceptycznie rolnicy patrzyli
na proces akcesji. Nic zresztą dziwnego,
bo przecież ta grupa społeczna wcześniej najdotkliwiej odczuła skutki ustrojowej transformacji. Jednak na wejściu
Polski do Unii wieś szybko skorzystała.
To ważne biorąc pod uwagę, że ok. 40 proc.
mieszkańców kraju mieszka na obszarach wiejskich, a wskaźnik ten jest jeden
z najwyższych w Europie. Jest jasnym, że
europejskie wsparcie to za mało, by nadrobić
wieloletnie zaległości, że polskie gospodarstwa są zbyt małe, często niekonkurencyjne,
że wielu rolników czeka proces zawodowej
reorientacji. Ale z drugiej strony europejska
polityka rolna, czy też polityka spójności
stwarza możliwości wyrównywania różnic
i zasypywania cywilizacyjnych przepaści.
Jej efekty już widać na polskiej wsi. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz, gdy trwa debata nad kształtem tych polityk w nadchodzących latach.
***
Już dziś wiemy, że rozpoczynający się rok
akademicki będzie stał pod znakiem zmian
w polskiej nauce. Utworzenie Narodowego Centrum Nauki, reforma Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, czy też utworzenie Instytutów Badawczych na bazie Jednostek
Badawczo-Rozwojowych – to tylko kilka
z zapowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiemy też, że zmienią
się zasady finansowania nauki. Podobnie
jak całe akademickie środowisko będziemy
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z pewnością uważnie śledzić te zmiany
z nadzieją, że dobrze przysłużą się one
polskiej nauce a zwłaszcza wspierać będą
rozwój nauk rolniczych.
Mamy świadomość, że proces reform musi
objąć szkoły wyższe, które zmian bardzo
potrzebują. Jednak wierzymy, że będą
one miały ewolucyjny, a nie rewolucyjny
charakter i unikniemy niepotrzebnych
eksperymentów w tak wrażliwej materii.
Szkoły wyższe już podjęły ogromny wysiłek
reformatorski i nieprzemyślana ingerencja
ustawodawcy może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Wierzymy, że
w wyniku planowanych zmian otrzymamy
nowe szanse rozwoju a młodzi ludzie zostaną zachęceni do naukowej kariery.
***
Wszystkich nas dotyczy postępująca globalizacja i dynamiczne zmiany w otaczającym
nas świecie. Te procesy wymagają od szkolnictwa wyższego ogromnej elastyczności
i umiejętności adaptacji do zmieniających
się warunków. Rosnąca konkurencja na
rynku usług edukacyjnych, połączona ze
zbliżającym się niżem demograficznym,
oznacza konieczność ciągłego podnoszenia atrakcyjności naszej oferty. Szkoły prywatne już teraz mocno odczuwają
malejącą liczbę studentów, niedługo ten
problem dotknie szkoły publiczne. Także nasze uczelnia, nie mając problemów
z rekrutacją na studia stacjonarne, odczuła
spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi. Chcę jednak Państwa zapewnić,
że Uniwersytet Rolniczy jest na te zmiany
demograficzne przygotowany i gotów sprostać konkurencji.
Oferta edukacyjna naszej uczelni wzbogaciła się o trzy nowe kierunki studiów:
biologię ze specjalnością biologia stosowana
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt,
towaroznawstwo ze specjalnością towaroznawstwo żywności na Wydziale Technologii Żywności oraz gospodarkę przestrzenna
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Powstały też cztery nowe specjalności.

z życia Uczelni

Od przyszłego roku akademickiego rozpoczniemy nabór na architekturę krajobrazu. Umacniamy pozycję Uniwersytetu
Rolniczego poza Krakowem – utworzyliśmy
zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.
Zintensyfikowaliśmy promocję nauki
i współpracę zagraniczną. W ramach
umów podpisanych z czterdziestoma zagranicznymi ośrodkami przyjeżdżali do
nas naukowcy z całego świata. Prowadzimy
programy europejskie – Socrates Erasmus
oraz Leonardo da Vinci. Byliśmy organizatorem prestiżowych międzynarodowych
konferencji i spotkań a nasi naukowcy są
członkami władz wielu stowarzyszeń. Bierzemy aktywny udział w życiu naukowym
– w ciągu ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy 25 konferencji zagranicznych oraz
26 krajowych. Na konferencje naukowe
wyjechało ok. 2500 osób a 600 na zagraniczne. Poprzez Biuro Programów Międzynarodowych oraz Punkt Kontaktowy
Europejskich Programów Badawczych
wspomagamy i promujemy nasze zespoły
naukowe.
Coraz skuteczniej sięgamy po środki zewnętrzne. W ten sposób pozyskujemy
jeszcze więcej funduszy na działalność
badawczą. W porównaniu z rokiem 2005
podwoiliśmy liczbę składanych wniosków,
a procent sukcesu z 18 proc. osiągnął 30.
Porządkujemy też wewnętrzne sprawy Uniwersytetu Rolniczego. Opracowaliśmy szereg dokumentów regulujących nasze funkcjonowanie – przykładem jest chociażby
statut i regulamin organizacyjny uczelni,
system identyfikacji wizualnej, strategia
rozwoju na lata 2008 – 2015.
Rozwijamy również pomoc dla najzdolniejszych. Zapowiadana przeze mnie Fundacja
Akademii Rolniczej rozdzieliła już pierwsze
stypendia. Dzięki hojności Państwa Aliny
i Jana Wagów wręczymy kolejne stypendia
dla młodych zdolnych pracowników naukowych. Cieszy mnie, że znajdujemy tak
wiele życzliwych osób, chcących wesprzeć
młodych, obiecujących ludzi.

***
Nie sposób mówić o modernizacji uczelni
bez poprawienia naszej bazy materialnej
i troski o jej optymalne wykorzystanie.
Dlatego przeprowadziliśmy generalny
remont akademików, wykonaliśmy prace
remontowo-budowlane w kampusach, stacjach doświadczalnych, zakończyliśmy też
prace przy budynku dydaktyczno laboratoryjnym na Bielanach. Rozpoczęliśmy inwestycje dla Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, Wydziału Ogrodniczego oraz
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Pozyskaliśmy również środki na budowę szklarni dla Wydziału Ogrodniczego.
Dzięki wsparciu Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa odnowiona
została elewacja Collegium Godlewskiego.
Dobrze działa baza socjalno-wypoczynkowa w Krynicy i w Polańczyku. Na terenie
stacji doświadczalnej w Garlicy powstała
hektarowa winnica. To tylko kilka przykładów podejmowanych inicjatyw. Równie
ważne, choć może mniej spektakularne,
jest zbliżanie do końca procesu przekształceń własnościowych naszego majątku.
Moim celem jest, by studenci kształcili
się w warunkach na europejskim poziomie
i by Uniwersytet zapewnił im możliwość
korzystania z najnowocześniejszych osiągnięć ludzkiej myśli. Dlatego zmieniamy
też bazę sprzętową uczelni – w ciągu ostatnich trzech lat zakupiliśmy nową specjalistyczną aparaturę za ok. 21 milionów
złotych. W bibliotece trwa proces informatyzacji, związany zwłaszcza z bazami
danych. Dużą wagę przywiązujemy do
najnowocześniejszych technologii służących zdobywaniu wiedzy, przy wykorzystaniu zewnętrznych funduszy rozwijamy
platformy e-learningowe. Kontynuujemy
informatyzację procesu dydaktycznego
– działa już Uniwersytecki System Obsługi Studiów.
Bardzo ważnym celem mojej pracy było
podniesienie wynagrodzeń – zwłaszcza
dla najmniej zarabiających pracowników

technicznych i obsługi. Dziękuję związkom zawodowym za współpracę przy tym
procesie.
***
Zawsze stałem na stanowisku, że uczelnia
powinna jak najszerzej współpracować
z wszelkimi środowiskami a efekty pracy
naszych naukowców winny mieć możliwie
szerokie zastosowanie w praktyce. Taka
zresztą jest specyfika nauk rolniczych.
Dlatego bardzo dużą wagę przywiązuję do
współdziałania z przedsiębiorcami. Chcemy
kształcić naszych studentów tak, by szybko
odnaleźli się na rynku pracy i już na studiach zdobywali potrzebne doświadczenie.
Chcemy też wspierać innowacyjność i przekazywać nasze osiągnięcia do praktycznego wdrażania. To szczególnie ważne, bo
w europejskiej skali nasz kraj plasuje się pod
tym względem na szarym końcu. We współpracy z rzecznikiem patentowym szkolimy
w tym zakresie kadrę naukową.
Uniwersytet Rolniczy od lat inicjuje i włącza się w społecznie doniosłe debaty. Jesteśmy gotowi zawsze służyć naszą wiedzą
i doświadczeniem. Od lat współpracujemy
z samorządami. Z radością przyjąłem zaproszenie Marszałka Województwa do współtworzenia Małopolskiego Obserwatorium
Polityki Rozwoju – ważnego ośrodka wspierającego strategiczne zarządzanie regionem.
To dobrze, że przy tak cennej inicjatywie
tematyka rolnicza nie została pominięta.
Dzięki współpracy z Prezydentem Krakowa
podpisana została umowa w sprawie wspólnej promocji miasta i uczelni zagranicą. Jestem pewien, że przyniesie ona korzyści obu
stronom. Z władzami miasta poprawiamy
też infrastrukturę służącą budynkom przy
al. 29 Listopada. Na rzecz bezpieczeństwa
współpracujemy z Komendą Policji.
Prowadzimy ścisłą współpracę naukową
z szeregiem instytucji. Współtworzymy
sieci naukowe – AKCENT czy też klastry
(Klaster LifeScience Kraków, Małopolski
Klaster Technologii Informacyjnych, Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Ener-
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gii). Wspólnie z Politechniką Krakowską
chcemy powołać Międzyuczelniane Centrum Inżynierii Środowiska i Geodezji.
***
Kończąc, jak nakazuje tradycja chcę zwrócić
się do studentów – zwłaszcza tych rozpoczynających naukę na pierwszym roku.
Serdecznie życzę, by studia w Uniwersytecie Rolniczym pozwoliły nie tylko zdobyć
wymarzone wykształcenie, ale by również
umożliwiły rozwinięcie pasji i zainteresowań. Zdaję sobie sprawę, że obecne studia
różnią się od tych, które pamięta pokolenie
Waszych rodziców. Wielu studentów musi
przecież godzić naukę z pracą, konkurencja na rynku jest coraz większa, rośnie
społeczna presja na osiągnięcie sukcesu.
Jednak z drugiej strony przed Wami wiele
możliwości, których nie miało moje pokolenie. Poszerzajcie więc wiedzę na zagranicznych stypendiach, poznawajcie świat,
korzystajcie z otwartych granic w zjedno-

czonej Europie. Ale wracajcie potem do
kraju. Moim marzeniem jest, by studenci
Uniwersytetu Rolniczego budowali polską gospodarkę, która bardzo potrzebuje
ich wiedzy i zaangażowania, by zmieniali polską wieś, dla której młoda, dobrze
przygotowana kadra jest prawdziwą szansą.
I wierzę, że tak będzie. Podczas studiów na
Uniwersytecie Rolniczym spotkacie z całą
pewnością wielu ludzi, którzy nie tylko
przekażą Wam swoją wiedzę, ale będą też
mądrymi przewodnikami w ważnym okresie Waszego życia. Chcę Was też zapewnić
o mojej życzliwości i gotowości wsparcia
wszelkich inicjatyw służących rozwojowi
Uniwersytetu. Chcę również podziękować
samorządowi za współpracę i cenny głos
w wielu ważnych sprawach.
***
Szanowni Państwo,
Wszystkich proszę o przyjęcie bardzo serdecznych życzeń. Oby rozpoczynający się

dziś rok akademicki obfitował w naukowe
sukcesy, oby pozwolił zrealizować plany
i spełnić marzenia. Szczególne życzenia
kieruję w stronę Pani Minister – oby nigdy
nie zabrakło sił i determinacji w wielkim
dziele reformy polskiej nauki i szkolnictwa
wyższego.
Widząc tak licznie zgromadzonych przyjaciół, z optymizmem patrzę w przyszłość.
Uniwersytet Rolniczy rozpoczyna pierwszy
rok akademicki w swoich dziejach – jestem
pewien, że będzie to rok wyjątkowy, dobry
dla nas wszystkich i trwale zapisujący się
w historii Uniwersytetu!
Rok akademicki 2008/2009 uważam za
otwarty!

QUOD FELIX FAUSTUM
FORTUNATUMQUE SIT!

Otwarcie roku akademickiego 2008/2009
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Nadesłane listy gratulacyjne
Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich
Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN – prof. Józef Horabik
Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej – dr hab. Marek Rocki
Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – prof. Jerzy Błażejowski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisław Bisztyga
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisław Dutka
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Kazimierz Gołojuch
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Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. Marian Wesołowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. Roman Kołacz
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. Józef Górniewicz
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie – prof. Jan Dawidowski
Rektor Akademii Podlaskiej w Siedlcach – prof. Antoni Jówko
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – prof. Andrzej Klimek
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku – prof. Halina Mieczkowska
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu – prof. Zbigniew Makieła
Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach – prof. Stanisław
Sosnowski
Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta
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Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Zygmunt Cholewiński
Marszałek Województwa Śląskiego – Bogusław Śmigielski
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie – Władysław Dudzik
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Marian Pigan
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Stanisław Sennik
Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej – ks. dr Bronisław Fidelus
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” – Janusz Sobieszczański
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie – prof. Teofil Mazur
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie – prof. Jerzy Strzeżek
Ks. Zenon Skóra
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Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej
wykład inauguracyjny Józefa Kani – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
(Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego)

Wstęp

„Nauka i umiejętności dopiero
stają się użytecznymi, gdy są
w praktyce do użytku
publicznego zastosowane”
Stanisław Staszic
Ród ludzki, 1820

Ponad stuletnie doświadczenie krajów zachodnich w dobitny sposób potwierdza
fundamentalny wkład nauki i doradztwa
rolniczego w rozwój rolnictwa. Najwyższy poziom rozwoju rolnictwa osiągnięto
w tych krajach, w których stosunkowo
najwcześniej zapoczątkowano tworzenie
instytucji doradztwa rolniczego, ściśle
współpracującego z nauką rolniczą, bądź
też będącego integralną częścią uczelni rolniczych (Japonia – 1893, USA – 1914,
Wielka Brytania – 1946). Pozwalało to na
dokonywanie szybkiego przepływu innowacji do praktyki rolniczej, jak również
ułatwiało przekazywanie aktualnych problemów rolników do rozwiązywania przez
naukowców.
Zasadniczy postęp w zakresie technologii produkcji dostępnych dla rolników
i przedsiębiorców, połączony z globalizacją rynków i komunikacji, jaki obserwujemy na początku XXI wieku, zapewnia
ogromną możliwość poprawy jakości życia
ludzi na całym świecie. Wielu jednak spośród ponad sześciu miliardów ludzi nadal
nie czerpie korzyści z tego postępu. Stąd
kluczowym wyzwaniem dla społeczności
międzynarodowej jest wdrożenie programu rozwoju, umożliwiającego wszystkim
uczestniczenie w korzyściach wynikających
z rewolucyjnych zmian w technologiach
produkcji, technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz globalnym wzroście gospodarczym. Zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich, wspierany przez naukę
i nowoczesne doradztwo, stanowi klucz
do sprostania temu wyzwaniu, a w wielu
krajach rozwój ten powinien być filarem
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każdej strategii mającej na celu zmniejszenie biedy, zaspokojenie rosnących potrzeb
żywnościowych oraz ochronę środowiska
i jej naturalnych zasobów.
Przepływ wiedzy i informacji od nauki
i polityki, przez doradztwo, do praktyki
rolniczej (rolników) i odwrotnie jest niezwykle ważnym zagadnieniem w procesie
zmian społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza we wzmacnianiu zasobów ludzkich
w rolnictwie. Doradcy z organizacji doradczych stanowiących ogniwo Systemu
Wiedzy i Informacji Rolniczej, mają do
spełnienia szczególne i bardzo trudne zadanie – osiągnięcie pozytywnych zmian
w zachowaniu rolników (zmiana postaw
i filozofii ich myślenia). To bowiem nie
politycy, naukowcy czy doradcy zmieniają rolnictwo, ale właściciele gospodarstw
poprzez rozwiązywanie określonych problemów i podejmowanie trafnych decyzji. Osiągnięcie tych zmian będzie jednak
niemożliwe bez doradców posiadających
gruntowną specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności
komunikowania się z rolnikami i otoczeniem instytucjonalnym rolnictwa, a także
bez znaczącego wsparcia doradztwa, nauki
i rolnictwa ze strony państwa oraz doradztwa ze strony nauki.
Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie roli doradztwa rolniczego i niezbędnych jego dostosowań w aspekcie wdrażania
koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz uwypuklenie
w tym procesie znaczenia pozakomercyjnych funkcji rolnictwa.
Dotychczasowe badania i zaobserwowane
tendencje w tym zakresie mogą być podsta-
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wą do sformułowania następujących tez:
 doskonalenie doradztwa umożliwia
wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w rolnictwie i na obszarach
wiejskich;
 wielofunkcyjność rolnictwa jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich;
 nierozpoznawalność i słabe upowszechnienie wszystkich funkcji realizowanych
przez rolnictwo jest problemem samego
rolnictwa i jego otoczenia.

Czym jest doradztwo?
Doradztwo (ang. extension or advisory)
kojarzy się nam głównie z działalnością
praktyczną – doradzaniem, które jest
zdarzeniem społecznym polegającym na
doraźnym działaniu udoskonalającym zachowanie jednostek lub grup przez udział
doradzającego (doradcy) w rozwiązywaniu
problemów osób, którym się doradza,
problemów dostrzeżonych nie tyle przez
te osoby lub grupy, ile przez doradzającego. Ma ono często charakter komercyjny
i występuje wówczas pod nazwą konsulting
(ang. consulting). W doradztwie więc niekwestionowana jest przewaga kompetencyjna doradcy.
Terminem pokrewnym, a często zamiennym do doradztwa jest poradnictwo (ang.
counselling or counseling), znane w Polsce
z okresu agronomii społecznej 1918-1939,
definiowane jako forma pomocy lub działanie społeczne polegające na przekazywaniu
rad, porad, informacji itp. jednej jednostce
będącej w sytuacji problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także
interakcja międzyosobowa o charakterze
pomocowym, jak również działalność zorganizowana, prowadzona w instytucjach
doradczych i poradniach.
Analizując rynek usług można śmiało
stwierdzić, że żyjemy w erze koniunktury
na doradztwo, dla oznaczenia której ukuto
angielskie wyrażenie counselling boom. W
krajach UE obserwuje się szybki rozwój do-

radztwa specjalistycznego, dotyczącego różnych dziedzin gospodarczych i społecznych,
jak np. doradztwo w zarządzaniu, finansowe, inwestycyjne, księgowo-podatkowe
(rachunkowe), prawne, zawodowe, personalne, kredytowe, strategiczne, logistyczne,
techniczne, gospodarcze, informatyczne,
polityczne itd.
Przedmiotem naszego zainteresowania
w niniejszym wykładzie jest doradztwo
rolnicze (ang. agricultural extension), definiowane w działalności praktycznej jako
proces polegający na udzielaniu pomocy
rolnikom, rodzinom rolniczym i mieszkańcom obszarów wiejskich w podejmowaniu
przez nich decyzji, dzięki którym osiągają
oni swoje cele.
Doradztwo rolnicze (ang. extension education) to również dyscyplina wiedzy (nauka
o doradztwie, teoria doradztwa, wiedza
o doradztwie) zorientowana na decyzje,
wykorzystująca nauki społeczne takie, jak:
pedagogika (andragogika), psychologia,
socjologia, komunikowanie społeczne,
ekonomia, zarządzanie, marketing, które
to dyscypliny zorientowane są na wnioski.
Programy nauczania doradztwa obejmują m.
in. podstawy teoretyczne doradztwa, proces
komunikowania, zasady udzielania porad,
metody i techniki pracy doradczej, metody
rozwiązywania problemów, modele podejmowania decyzji w doradztwie, marketing
usług doradczych, planowanie, monitoring
i metody oceny pracy doradczej, zarządzanie
projektami doradczymi, zarządzanie organizacją doradczą.

Doradztwo rolnicze jako ogniwo Systemu
Wiedzy i Informacji Rolniczej (AKIS1)
System Wiedzy i Informacji Rolniczej
tworzą trzy kluczowe subsystemy: badania
i edukacja rolnicza, doradztwo rolnicze oraz
rolnicy (ryc. 1).

Ryc. 1. Kluczowe subsystemy Systemu
Wiedzy i Informacji Rolniczej
Źródło: [Röling N., Engel P. 1991]

Nie możemy jednak mówić o rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jedynie przez
pryzmat doskonalenia doradztwa, w izolacji
od pozostałych subsystemów. Nie można
doskonalić tylko doradztwa, bez poprawy
systemu badań i mechanizmu łączącego
je z doradztwem. A w wielu przypadkach
jedynym efektem prac badawczych jest artykuł bądź raport z badań, które zalegają na
bibliotecznej półce, ponieważ w wielu krajach, także w naszym, nie ma efektywnego
systemu powiązania nauki z doradztwem.
Nie można także doskonalić doradztwa
bez poprawy kontroli przez jego odbiorców – rolników, których reprezentować
powinny izby rolnicze, oraz mieszkańców
obszarów wiejskich, których reprezentować
mogą społeczne rady doradztwa. Doradztwo
musi mieć dobrą informację od klientów
(rolnicy, społeczność wiejska) i o nich, inaczej stanie się ono całkowicie nieefektywne.
Innymi słowy, organizacje doradcze muszą
mieć znakomite rozeznanie co do potrzeb
klientów i być zorientowane na klienta, co
jest ogromnie ważne w systemie gospodarki
rynkowej.
Nie można ponadto doskonalić doradztwa
bez permanentnego doskonalenia wiedzy
i umiejętności jego pracowników w zakresie
specjalizacji zawodowej oraz komunikacji
interpersonalnej i informacji. Efektywność
pracy doradców według Klasza [Boland
1995] jest bowiem iloczynem ich wiedzy
fachowej (W) i ich umiejętności metodycznych w pracy z klientami i pracy informacyjnej (M), czyli E = W × M. Oznacza to,
że oba czynniki są równie ważne w pracy
doradczej, dlatego doradztwo rolnicze,
a także komunikacja społeczna czy mar-
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keting usług powinny być uwzględniane
w programach studiów i dokształcaniu
doradców.
Z badań jednoznacznie wynika, że w krajach, gdzie jest sprawny system powiązań
nauki z doradztwem, gdzie naukowcy
współpracują z doradcami i rolnikami, osiąga się wysoką efektywność w rolnictwie.

Modele powiązań nauki i doradztwa
z praktyką rolniczą
Analizując istniejące koncepcje powiązań
nauki i doradztwa z praktyką rolniczą,
można wyróżnić trzy modele tych powiązań: model transferu technologii, model
społecznej interakcji oraz model rozwiązywania problemów. Dwa ostatnie modele
stanowią alternatywne podejścia w działalności doradczej, które podjęły się wdrażać
publiczne organizacje doradcze, celem poprawy efektywności i skuteczności pracy
doradczej oraz lepszego dostosowania do
potrzeb klientów.
W modelu transferu technologii (Transfer
of Technology – TOT) przepływ informacji odbywa się od jednostki naukowo-badawczej do ośrodka doradztwa rolniczego
i rolnika, z góry w dół (ryc. 2). Wadą jego
jest brak przepływu informacji zwrotnej od
rolników do doradców i naukowców, co
współcześnie kojarzy nam się z badaniami
marketingowymi wśród klientów doradztwa,
czyli rozeznaniem ich potrzeb i oczekiwań.
W modelu tym nie uwzględnia się ponadto roli badań socjologicznych, psychologicznych, polityki rolnej i ekonomicznej,
a także funkcjonowania całego otoczenia
instytucjonalnego wsi i rolnictwa.
Doradcy działają w modelu transferu
technologii jak specjaliści (naukowcy),
zafascynowani posiadaną wiedzą (wynikami swoich badań), chcący, by klienci
dostosowali się do oferowanej przez nich
informacji czy porady. Informacja czy też
sposób jej przekazu nie może być kwestionowana z uwagi na wysoki status doradcy
(naukowca, eksperta).

Ryc. 2. Uproszczony schemat przepływu
wiedzy i informacji w modelu transferu
technologii
Źródło: [Van den Ban A.W., Hawkins H.S.
1997].

Częste pytanie doradców brzmi: „Dlaczego
oni (rolnicy) nie stosują tego, co ja im proponuję?”. A bez dostosowania informacji
i porady do potrzeb i możliwości danego
rolnika oraz znajomości jego cech osobowych skuteczność pracy doradczej będzie
niska.
W modelu społecznej interakcji wykorzystuje się teorię dyfuzji innowacji oraz
informację zwrotną od rolników do doradców, naukowców i polityków, a przede
wszystkim uwzględnia się potrzeby i oczekiwania klientów doradztwa (ryc. 3).

Ryc. 3. Uproszczony schemat przepływu
wiedzy i informacji w modelu społecznej
interakcji
Źródło: Van den Ban A.W., Hawkins H.S. 1997
a. Doradztwo rolnicze, Wyd. I polskie. MSDR,
Kraków.
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W modelu tym mamy do czynienia z marketingowym podejściem do badania potrzeb
i upowszechniania innowacji, zaś określona
forma i metoda doradztwa dostosowywana
jest do konkretnego odbiorcy lub grupy
odbiorców, którzy reagują na innowacje
w bardzo różny sposób. Wśród grup odbiorców przyjmujących innowacje rolnicze
po raz pierwszy wyróżnia się innowatorów,
stanowiących 2,5% populacji, wcześnie
adaptujących nazywanych również pionierami, rolnikami postępowymi lub liderami
opinii, stanowiącymi tzw. „prawe ramię”
doradców, których jest 13,5%, wczesną
większość – rolników dość postępowych,
nazywanych inaczej naśladowcami – 34%,
późną większość – rolników dość tradycyjnych – 34% oraz maruderów – rolników
opieszałych – 16%. Umiejętność rozeznania
przez doradcę poszczególnych grup odbiorców wśród populacji rolników w rejonie
swojego oddziaływania, a zwłaszcza wyłonienie grupy liderów opinii, może znakomicie ułatwić przekaz informacji i udzielanie
porad oraz zwiększyć oddziaływanie na inne
grupy rolników.
Doradcy w tym modelu pełnią rolę edukatorów w zakresie specjalistycznej wiedzy
fachowej, posiadających przy tym znakomite umiejętności pedagogiczne i marketingowe.
W nowoczesnej koncepcji doradztwa dużą
uwagę przywiązuje się do trzeciego modelu
rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu podejścia uczestniczącego. Punktem
wyjścia w tym modelu jest problem rolnika,
inicjowany przez niego lub przez doradcę
a nie rezultat badań czy innowacja rolnicza.
Problem ten rozwiązywany jest wspólnie
przez doradcę i rolnika na zasadzie partnerskiej współpracy, dzielenia się informacją,
przy czym ostateczną decyzję podejmuje
rolnik. W przypadku stosowania metod
doradztwa grupowego należy pamiętać, by
łączyć rolników w tzw. grupy celowe – grupy rolników posiadających ten sam bądź
podobny problem. Ich wspólne z doradcą
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czy specjalistą zaangażowanie w proces
rozwiązywania danego problemu zazwyczaj
przynosi bardzo pozytywne efekty.
W modelu rozwiązywania problemów
mamy do czynienia z doradcą facylitatorem, posiadającym znakomite umiejętności socjotechniczne (znajomość metod
rozwiązywania problemów, pracy w grupie, przewodzenia w grupie, rozwiązywania
konfliktów, osiągania konsensusu, ustalania priorytetów, technik pracy grupowej
itp.), pozwalające na włączenie do procesu
rozwiązywania problemów tych, którzy te
problemy posiadają.
Analizując powyższe modele nie można
stwierdzić, że jeden z nich jest dobry,
a inny nie. Każdy z nich może okazać się
skuteczny, jeżeli zostanie użyty adekwatnie do zaistniałego problemu. W ostatnich
latach model rozwiązywania problemów
stosowany jest coraz częściej przez organizacje doradcze, zwłaszcza te o charakterze
prywatnym i komercyjnym. Jest to spowodowane m.in. świadomością niepożądanych
skutków wielu innowacji oraz faktem, że
wiedza i doświadczenie rolników są bardzo
ważnym fundamentem do opracowywania
dobrych rozwiązań problemów.

Systemy doradztwa rolniczego
Dominującym systemem doradztwa rolniczego na świecie jest doradztwo publiczne
(państwowe), w którym świadczenie usług
doradczych i ich finansowanie realizowane
jest przez organizacje rządowe. Procesy prywatyzacyjne w doradztwie, z którymi mamy
do czynienia od 1987 r. spowodowały powstanie, bądź wzrost udziału prywatnego
sektora w świadczeniu i finansowaniu usług
doradczych oraz zmiany w istniejących systemach doradztwa. Można je sklasyfikować
następująco:
1) Państwowy (publiczny) system doradztwa rolniczego w ramach którego można
wyróżnić system edukacyjny (USA) oraz
konwencjonalny (tradycyjny) zarządzany
w sposób scentralizowany (Belgia, Gre-

cja, Luksemburg, Słowenia, Japonia) oraz
zdecentralizowany (Hiszpania, płn. landy
Niemiec, Portugalia, Szwecja, Włochy,
Indie, Izrael, Kanada);
2) Półpaństwowy, który charakteryzuje się
publicznym świadczeniem usług i częściowo prywatnym ich finansowaniem
(Czechy, Irlandia, Norwegia, Polska,
Słowacja, Szwajcaria, Włochy);
3) Półautonomiczny, usługi doradcze świadczone są przez organizacje rolnicze lub
prywatne firmy, znaczna obniżka dotacji
budżetowej na doradztwo, bezpośrednia
opłata za usługi coraz bardziej znacząca
(Estonia, Litwa, Łotwa);
4) Autonomiczny, będący własnością rolników, doﬁnansowany w bardzo niewielkim
stopniu z budżetu państwa, koszty usług
ﬁnansowane są ze składek członkowskich
lub bezpośrednich opłat za usługi (Austria,
Dania, Finlandia, Francja, płd.-zach. landy
Niemiec);
5) Komercyjny, będący własnością prywatnych osób, spółek, bez wsparcia finansowego z budżetu państwa (Anglia i Walia,
Holandia, płn.-wsch. landy Niemiec,
Szkocja, Nowa Zelandia).
Przedstawiona klasyfikacja systemów doradztwa rolniczego w wybranych krajach
wskazuje na bardzo dużą ich różnorodność. Wynika to z tego, że każdy system
doradztwa rolniczego stanowi niejako
odzwierciedlenie rozwoju sektora rolnego
danego kraju i jego społeczności rolniczej,
a ponadto posiada swoją specyfikę realizacji
celów, które zmieniają się w czasie. Kierunek, tempo i rodzaj tych zmian stanowią
o polityce rolnej, ale i o filozofii każdego
systemu doradztwa.
Wyniki badań wskazują, że w pełni skomercjalizowane lub sprywatyzowane doradztwo
jest wysoce efektywne w odniesieniu do
gospodarstw towarowych o wysokiej skali
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Opłaty za
usługi doradcze w pełni ponoszone przez
rolników, właścicieli bądź dzierżawców tego
typu gospodarstw zostały wprowadzone

w wielu publicznych systemach doradztwa
rolniczego. Spowodowało to wiele pozytywnych efektów, przede wszystkim duże
oszczędności budżetowe i stało się bodźcem
do rozwoju prywatnego sektora usług doradczych. Zwiększająca się rola tego sektora
(bez względu na to, czy są to firmy komercyjne czy non profit) stawia nowe zadania
przed systemami doradztwa publicznego
w krajach rozwiniętych i rozwijających się.
Wiele jednak funkcji doradczych nie jest
przejmowane przez prywatny sektor i wielu
rolników nie będzie efektywnie obsługiwanych przez doradztwo komercyjne. Funkcja
informacyjna, szkoleniowa czy udzielanie
drobnych porad pozostanie więc w gestii
doradztwa publicznego, za które powinno
ono być odpowiedzialne. Ponadto edukacja i szkolenia na podstawowym poziomie,
połączone z Kodeksem Dobrej Praktyki
Rolniczej i kwestiami ochrony środowiska
naturalnego, pozostanie wciąż domeną doradztwa publicznego.

Kształtowanie rozwoju obszarów
wiejskich
Doradztwo rolnicze w systemie rolnictwa
uprzemysłowionego, jakie ma miejsce
w państwach rozwiniętych nastawione
jest głównie na maksymalizację efektów
produkcyjnych oraz ekonomicznych. Dominującymi w ocenie tego rolnictwa są
kategorie i pojęcia produkcyjne oraz ekonomiczne, jak np. plony, zbiory, wydajność,
koncentracja, skala produkcji, towarowość,
profesjonalizacja, komercjalizacja, racjonalizacja, efektywność itp. Wciąż trudno jest
wielu ekonomistom i politykom gospodarczym, nastawionym na mierzalne sukcesy ekonomiczne w rolnictwie i znających
sposoby do ich dochodzenia, uwzględnić
inne kryteria jego oceny czy inne do niego punkty dochodzenia, jak np.: prymat
człowieka nad ekonomią, cenność i ceny
zasobów środowiska przyrodniczego, jakość
życia itp. Trudno jest im też odnieść się
do mierzalnych korzyści trwałego i zrów-
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noważonego rozwoju w tym zwłaszcza na
obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie zgodnie z definicją Komisji Europejskiej to wszystkie tereny leżące
poza administracyjnym obrębem miast. Pojęcie obszary wiejskie jest szersze, niż wieś,
aczkolwiek często jest z nią utożsamiane
lub zawężone do rolnictwa.
Obszary wiejskie stanowią istotną część
geograficznej specyfiki i tożsamości Unii
Europejskiej. Ponad 91% terytorium UE
to obszary wiejskie, które zamieszkuje ponad 56% ludności 27 państw członkowskich UE.
W Polsce obszary wiejskie zajmują około
93% powierzchni kraju, zamieszkuje w nich
38% ludności, a użytki rolne stanowiące
główne i tradycyjne pole oddziaływania
służb doradczych stanowią w nich 60%.
Rodzą się w tym miejscu pytania: kto ma
się zająć pozostałym obszarem (40%) w sensie kształtowania odpowiedniego rozwoju
i w poczuciu odpowiedzialności za integralność tych obszarów, oraz czy gospodarstwa rolnicze są przygotowane i zdolne
do realizacji wielu nowych i różnorodnych
funkcji wobec zmian w otoczeniu rolnictwa
wywierających wpływ na zmiany w samym
rolnictwie (wzrost kosztów pracy, wzrost
cen środków produkcji, stagnacja lub spadek cen produktów rolnych, polaryzacja
gospodarstw).
Krajobraz krajów UE wyróżnia się swym
pięknem i różnorodnością – od gór po
stepy, od wielkich lasów po rozległe pola
uprawne. Część obszarów wiejskich stoi
jednak przed poważnymi problemami.
Wiele gospodarstw rolnych i leśnych musi
zwiększać swoją konkurencyjność by móc
przetrwać. Z reguły średni dochód na osobę jest niższy w regionach wiejskich niż
w miastach, przy jednoczesnym dużym
zróżnicowaniu poziomu dochodowości
pomiędzy gospodarstwami „rynkowymi”
a tzw. socjalnymi. Relatywnie niski jest tam
poziom wykształcenia, opieki zdrowotnej
i usług publicznych, niewystarczający poziom

infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza
kanalizacji, sieci gazowniczej i telefonicznej
oraz internetu.
Niemniej jednak obszary wiejskie mają
dużo do zaoferowania. Przede wszystkim
dostarczają nam podstawowych surowców
żywnościowych. Ze względu na piękno
natury są też atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Musimy je chronić
i przeciwdziałać zmianom klimatu. Wielu ludzi popiera pomysł zamieszkania,
inwestowania i prowadzenia działalności
gospodarczej na wsi, pod warunkiem, że
będą tam mieli dostęp do odpowiednich
usług i infrastruktury.
Oznacza to, że unijna strategia lizbońska
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz przyjęta na szczycie w Göteborgu strategia na rzecz zrównoważonego
rozwoju mają istotne znaczenie zarówno
dla naszych terenów wiejskich, jak i dla
naszych miast.
Celem polityki rozwoju obszarów wiejskich
UE jest zatem sprostanie wyzwaniom, jakie
stają przed mieszkańcami obszarów wiejskich oraz wykorzystanie ich potencjału.
Podstawowe zasady polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, a także instrumenty polityczne, z jakich mogą
korzystać państwa członkowskie i regiony
określone zostały w rozporządzeniu Rady
Europy (WE) nr 1698/2005.
Zgodnie z tym rozporządzeniem unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich skupia
się na trzech obszarach tzw. osiach tematycznych. Są to:
 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (oś 1 – gospodarcza),
 poprawa stanu środowiska i terenów
wiejskich (oś 2 – środowiskowa),
 poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej (oś 3 – społeczna).
Państwa członkowskie i regiony zostały
również zobowiązane w tym rozporządzeniu do przeniesienia części środków
na wspieranie projektów opierających się
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na doświadczeniach zebranych podczas
wdrażania inicjatyw wspólnotowych np.
LEADER. Stąd w naszym kraju, w Planie
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
2007-2013 mamy również oś 4 – LEADER
(wspierającą zadania osi 3), której celem
jest wzmocnienie kapitału społecznego na
obszarach wiejskich poprzez promowanie
inicjatyw oddolnych, aktywizację mieszkańców wsi na rzecz lokalnych społeczności oraz wymianę najlepszych praktyk
w oparciu o działalność Lokalnych Grup
Działania (LGD).
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 w Polsce w obrębie powyższych
osi obejmuje następujące działania:
 Oś 1: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
Ułatwianie startu młodym rolnikom,
Renty strukturalne, Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów, Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa (Scalanie gruntów
i Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi), Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności, Działania
informacyjne i promocyjne oraz Grupy
producentów rolnych;
 Oś 2: Wspieranie gospodarowania na
obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe),
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych;
 Oś 3: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
Odnowa i rozwój wsi;
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 Oś 4 LEADER: Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju, Wdrażanie projektów
współpracy, Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Wielofunkcyjność rolnictwa
i obszarów wiejskich
W polskiej literaturze naukowej od kilkunastu lat dyskutuje się o wielofunkcyjności
wsi – obszarów wiejskich (multifunctionality
of rural areas), rozumiejąc przez to dywersyfikację ekonomiczną wsi, a więc zwiększenie możliwości zatrudnienia w działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich.
Natomiast wielofunkcyjność rolnictwa
(multifunctionality of agriculture) jako zagadnienie społeczno-ekonomiczne i kategoria analityczna jest zagadnieniem mało
rozpoznanym i niedostatecznie uwzględnianym w badaniach zarówno w Polsce,
jak i w innych krajach. Zainteresowanie
wielofunkcyjnością rolnictwa stymulowane
było dotychczas głównie dyskusją o ekonomicznych, społecznych i politycznych
podstawach legitymizacji wsparcia dla
rolnictwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Stało się to
ważne nie tylko na użytek krajowy i unijny,
ale także w dyskusjach na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). W tym
kontekście wzrosło znaczenie naukowej
oceny kwestii wielofunkcyjności rolnictwa, a przede wszystkim zaś pozaprodukcyjnych (nierynkowych) funkcji rolnictwa
(non-commodity outputs of agriculture).
Można to sprowadzić do prostego pytania:
Co wytwarza współczesne rolnictwo i jaką
część tego efektu stanowią dobra rynkowe,
a jaką pozarynkowe? Okazuje się, że na tak
postawione pytanie odpowiedź nauki jest
bardzo ograniczona.
Rolnictwo jest bardzo złożonym układem (systemem), w którym splatają się
relacje dotyczące różnych sfer życia: gospodarczego, społecznego, kulturowego
i przyrodniczego. System ten jest na ogół

badany w „okruchach”, tzn. poszczególne jego składniki są przedmiotem analiz
dyscyplin szczegółowych, np. agrotechniki,
zootechniki, ekonomiki rolnictwa, melioracji, gospodarki przestrzennej, socjologii wsi
itp. Jest to zresztą tendencja występująca
we wszystkich współczesnych dziedzinach
nauki. W rezultacie, lawinowy przyrost wiedzy szczegółowej nie idzie w parze z przyrostem wiedzy systemowej i zrozumieniem
tego, jak funkcjonują i zmieniają się układy
złożone, badane z punktu widzenia różnych
dyscyplin. To zjawisko przedstawia się zazwyczaj w postaci prostego stwierdzenia:
„wielkiemu postępowi nauki nie towarzyszy
lepsze rozumienie świata”. Uwagi powyższe
odnoszą się w całej rozciągłości do rolnictwa, jako bardzo złożonego układu, a także
do tego, co nazywamy wielofunkcyjnością
rolnictwa.
Produkcyjne (rynkowe) funkcje rolnictwa
są bardzo dobrze opisane w literaturze naukowej. Słabo rozwiniętą częścią badań
jest ta, która dotyczy nietowarowych czy
nierynkowych efektów działalności rolniczej: zasadniczą trudnością w tej dziedzinie
jest identyfikacja i klasyfikacja szerokiej
gamy nierynkowych efektów rolnictwa
w sferze gospodarczej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej. Klasyfikację rynkowych i pozarynkowych funkcji rolnictwa
przedstawia ryc. 4.

się nowa propozycja klasyfikacji pozakomercyjnych funkcji rolnictwa dzieląca je
na cztery grupy:
1. Funkcje zielone: proekologiczna
agrotechnika, kształtowanie i ochrona
krajobrazu naturalnego i kulturowego,
współdziałanie w utrzymaniu obszarów
chronionych, poprawa obiegu materii
i energii, wytworzenie energii z biomasy,
podtrzymanie bioróżnorodności, zapewnienie dobrostanu zwierząt gospodarskich (ryc. 5).

Ryc. 5. Funkcje zielone
Źródło: opracowano na podstawie [Huylenbroeck
i inni 2007]

2. Funkcje błękitne: zarządzanie zasobami
wodnymi, wytwarzanie energii wodnej
i wiatrowej, zapobieganie powodziom,
poprawa jakości wód (ryc. 6).

Ryc. 6. Funkcje błękitne
Źródło: opracowano na podstawie [Huylenbroeck
i inni 2007]

Ryc. 4. Klasyfikacja rynkowych i pozarynkowych funkcji rolnictwa
Źródło: opracowano na podstawie [Adamowicz
2000 i 2005, Ziętara 2000, Wilkin 2007].

W zachodniej literaturze naukowej dotyczącej wielofunkcyjności rolnictwa pojawiła

3. Funkcje żółte: utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich,
podtrzymanie tożsamości wsi, ochrona
tradycji i kultury ludowej, rozwój produkcji i usług bezpośrednio związanych
z rolnictwem, podtrzymanie i rozwój
infrastruktury gospodarczej (ryc. 7).
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Ryc. 7. Funkcje żółte
Źródło: opracowano na podstawie [Huylenbroeck

Ryc. 9. Obszary wiejskie jako miejsce
produkcji i konsumpcji

i inni 2007]

4. Funkcje białe: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego (food security), zapewnienie wysokiej jakości zdrowotnej
żywności (food safety), zapewnienie różnorodności żywności, wytwarzanie żywności funkcjonalnej, produkcja rolna na
potrzeby farmaceutyczne (ryc. 8).

Ryc. 8. Funkcje białe
Źródło: opracowano na podstawie [Huylenbroeck
i inni 2007]

Należy wyraźnie podkreślić, że pozakomercyjne (inaczej pozarynkowe – non-commodity outputs) funkcje rolnictwa są na ogół
powiązane z jego funkcjami produkcyjnymi.
Zjawisko to określa się jako nierozdzielność
(jointness) tych dwóch rodzajów funkcji.
Aby mogły być realizowane te pierwsze,
rolnictwo musi istnieć i działać w drugiej
sferze – aktywności produkcyjnej. Wiele
powyższych nieprodukcyjnych funkcji rolnictwa ma charakter produktu ubocznego
czy efektu zewnętrznego działalności produkcyjno-komercyjnej. Dostrzeżenie i docenienie wielofunkcyjności rolnictwa skłania więc do ochrony i wspierania rolnictwa
jako szczególnego działu gospodarki.
Rycina 9 ilustruje długookresowe tendencje
zmian między produkcyjnymi i konsumpcyjnymi funkcjami obszarów wiejskich.

Źródło: [Wilkin 2007]

Produkcja rolna zmniejsza swój udział
w zestawie funkcji, jakie spełniają obszary
wiejskie na rzecz funkcji konsumpcyjnych
i pozarolniczych funkcji produkcyjnych.
Wpływ na tę tendencję mają czynniki zarówno popytowe, jak i podażowe. W wielu
krajach UE użytki rolne będące w dyspozycji rolników stanowią już poniżej 50%
terytorium kraju. Wysoka produktywność
rolnictwa pozwala na wyłączenie z produkcji rolnej znacznego odsetka ziemi,
zwłaszcza tej mniej urodzajnej, na inne
cele. Rośnie zapotrzebowanie na cele rekreacyjne, na zalesianie i cele rezydencjalne.
Od 2000 r. zwiększa się w Polsce odsetek
i liczba ludności mieszkającej na wsi; podobne tendencje występują w kilku innych
krajach UE. Mieszkańcy wsi, zarówno ci
przebywający tam od dawna, jak i nowi
przybysze, oczekują zwiększonej oferty
produktów i usług, będących przejawem
wielofunkcyjności rolnictwa i wsi.

Zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich
Pojęcie to zostało stworzone przez Hansa
Carla von Carlowitza, oznaczało „sposób
gospodarowania lasem”, propagowany na
początku XIX w. przez wszystkie niemieckie wyższe szkoły leśne. Termin ten został
przełożony na j. ang. – „Sustained Yield
Forestry” i przyjęty przez ruch ekologiczny w latach osiemdziesiątych XX w. jako
„Sustainable Development” (zrównoważony
i trwały ekorozwój, trwały rozwój).
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Raport Światowej Komisji Środowiska
i Rozwoju ONZ pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” (Raport Brundtland): Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zapewnia
zaspokojenie rosnących potrzeb współczesnego
społeczeństwa bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
Według ekonomistów rolnych taki rodzaj
rozwoju (w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie) konserwując glebę, zasoby wodne, rośliny oraz genetyczne zasoby zwierząt,
nie degraduje środowiska, wykorzystuje
odpowiednie technologie, jest żywotny
ekonomicznie i akceptowany społecznie.
W tradycyjnym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju, definicje formułowane
przez ekonomistów rolnych postrzegają
go jako proces, w którym powinny być
realizowane jednocześnie cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, a więc proces,
w którym następuje harmonizowanie tych
celów (ryc. 10).

Ryc. 10. Tradycyjne, trójkątne ujęcie modelu zrównoważonego
Źródło: [Kozłowski 1997, Adamowicz 2000]

Tak więc, przy planowaniu skutecznej strategii zrównoważonego rozwoju muszą być
uwzględnione powyższe cele obejmujące
następujące priorytetowe problemy:
1. Rozwój ekonomiczny – wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści:
 ułatwienie dostępu do rynków pracy dla
państw rozwijających,
 finansowanie rozwoju,
 zmiana nieproporcjonalnych wzorców
konsumpcji,
 zmiany w technologiach produkcji;
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2. Rozwój społeczny:
 walka z ubóstwem,
 dostęp do edukacji,
 ochrona zdrowia,
 opieka społeczna;
3. Rozwój ekologiczny – ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami
naturalnymi:
 ograniczenie zanieczyszczenia środowiska,
 ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin,
 promocja odnawialnych źródeł energii.
W systemowym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju uwzględnia się ponadto
trzy inne cele, tj. rozwój techniczno-technologiczny, rozwój przestrzenny i rozwój
etyczny (ryc. 11).

Ryc. 11. Systemowe ujęcie modelu zrównoważonego rozwoju
Źródło: [Siemiński 2001]
Według prawa ochrony środowiska w systemowym ujęciu modelu zrównoważonego
rozwoju obok tych celów wcześniej już przytaczanych, bardzo dużą uwagę przywiązuje się
do rozwoju instytucjonalnego (ryc. 12).

Ryc. 12. Systemowe ujęcie modelu
zrównoważonego rozwoju wg prawa
ochrony środowiska
Źródło: [Kassenberg 2007]

Stąd też z naukowego punktu widzenia,
strategia zintegrowanego rozwoju w Polsce
powinna być zorientowana na następujące
cele [Wilkin 2007]:
 rozwój i wszechstronne wykorzystanie
zasobów ludzkich istniejących na obszarach wiejskich,
 podnoszenie jakości czynnika ludzkiego,
zarówno od strony człowieka jako tzw.
kapitału ludzkiego oraz jako tzw. kapitału społecznego,
 instytucjonalizacja dialogu społecznego
między interesariuszami zamieszkującymi
obszary wiejskie jak też sił społecznych
i politycznych zajmujących się problematyką rozwoju wsi i rolnictwa,
 stworzenie odpowiednich i wzmocnienie istniejących instytucji niezbędnych
dla zintegrowanego rozwoju obszarów
wiejskich,
 opracowanie odpowiedniej strategii i polityki rozwoju oraz systemu publicznego
wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich,
 stworzenie mechanizmu zarządzania
publicznego zasobami wiejskimi, które
nie poddają się mechanizmom regulacji
rynkowej, a są niezbędne dla podtrzymania zainteresowania rolników nie tylko
produkcją rolną, ale także rozwojem
pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa
i obszarów wiejskich.









Wyzwania dla doradztwa w aspekcie
zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich
W kontekście przedstawionej problematyki wielofunkcyjności wsi i rolnictwa oraz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pojawiają się nowe zadania (wyzwania) dla służb doradczych:
 wdrażanie systemów produkcji integrowanej i ekologicznej w gospodarstwach
rolnych;
 zwiększanie świadomości środowiskowej
mieszkańców wsi:
– doradztwo ma dążyć do tego, aby spo-

łeczność wiejska postrzegała siebie jako
część systemu biologicznego, bowiem
to rolnicy wykorzystujący potencjał
środowiska wpływają na jego jakość
i stwarzają dla niego określone zagrożenia,
– rolnicy powinni być zatem świadomi,
jakiego rodzaju zagrożenia niesie za
sobą prowadzona przez nich działalność;
stymulowanie wśród dorosłych i młodzieży pozytywnych postaw etycznych
i gotowości do podjęcia opieki nad środowiskiem:
– doradztwo musi nauczyć swoich klientów nowego podejścia, tj. równowagi
pomiędzy środowiskiem a rozwojem
gospodarstw,
prowadzenie procesu kształcenia opartego na wynikach badań:
– działania doradcze nie mogą być
w konflikcie ze środowiskiem, lecz
winny stymulować jego odnawianie;
upowszechnianie wśród rolników zasad
polityki ekologicznej wobec rolnictwa
oraz instrumentów wsparcia w ramach
polityki ekologicznej finansowanej ze
środków krajowych i budżetu UE;
pomoc członkom społeczności lokalnych
w rozwiązywaniu problemów środowiskowych przy pomocy multidyscyplinarnych zespołów oraz prowadzenie bądź
udział w sesjach dotyczących planowania
strategicznego i operacyjnego rozwoju
społeczności lokalnych.

Wnioski
1) Strategia rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce powinna wykorzystywać zarówno
koncepcję rozwoju zrównoważonego,
uwzględniającą równowagę sfery ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, jak
też koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju
rolnictwa, dające szansę na dywersyfikację produkcji i lepsze wykorzystanie
dostępnych zasobów. Zrównoważenie
i wielofunkcyjność rozwoju wsi i rol-
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nictwa stwarza korzyści zarówno w sferze zasobów, zwłaszcza pochodzących ze
środowiska naturalnego, jak też w sferze
efektów gospodarowania i wynikających
z nich dochodów ludności.
2) Rozwój zrównoważony jakkolwiek jest
koncepcją globalną to jednak musi być
oparty na racjonalnych przesłankach rozwoju regionalnego i lokalnego, zgodnie
z zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie”. Koniecznym jest dla lokalnej
społeczności zrozumienie:
 idei trwałego i zrównoważonego rozwoju,
 zachodzących procesów rozwojowych,
 uświadomienie sobie dalekosiężnych
zagrożeń, ograniczeń i barier,
 identyfikacji najważniejszych problemów i ich rozwiązywania,
 znajdowanie środków na realizację
wyznaczonych celów.
3) We wdrażaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju należy wykorzystać
dorobek różnych dziedzin nauki i stosować podejście interdyscyplinarne,
w którym wiodącą rolę może odegrać
doradztwo rolnicze.
4) Konieczne są odpowiednie programy edukacyjne, skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie:
 współczesnych pozarynkowych funkcji
rolnictwa,
 wiedzy środowiskowej (KDPR, dobrostan zwierząt, cross-compliance),
 rozwoju przedsiębiorczości rolniczej
i pozarolniczej, w tym agroturystyki,
 przekwalifikowania rolników i przygotowania ich do innych zawodów,
 organizacji grup producentów rolnych,
 wspomagania poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu,
 podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rolników,
 wyjście z nową ofertą dla młodzieży
w ramach klubów 4-H (w miejsce pro-

gramów typowo rolniczych – programy alternatywne, multidyscyplinarne
i aplikacyjne).
5) Wszystkie działania na rzecz lepszego
zrozumienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju oraz jego wdrożenia wymagają
wysokich kwalifikacji zawodowych pracowników doradztwa. Doradztwo musi
zatrudniać w tym celu również specjalistów posiadających przygotowanie techniczne w nietradycyjnych dziedzinach,
takich, jak: ekologia, ekonomia ekologiczna, socjologia, ekoturystyka, antropologia, nauki polityczne, zarządzanie
środowiskiem, rozwój społeczny, hydrologia, chemia rolna, inżynieria wodna,
polityka publiczna, biologia, agronomia,
mikrobiologia, meteorologia, itp.
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AKIS – Agricultural Knowledge and Information System [Van den Ban, Hawkins
1997]

z życia Uczelni

Przemówienie
Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Elżbiety Kornalskiej

Magnificencjo Rektorze
Wysoki Senacie Uniwersytetu Rolniczego
Ekscelencjo Księże Biskupie
Dostojni Goście
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy
– Studenci
Dla każdego studenta, rozpoczęcie roku
akademickiego jest niezwykłym wydarzeniem, dla mnie jest ono tym bardziej
ważne, gdyż mam zaszczyt, by już po raz
trzeci – jako przewodnicząca Samorządu
Studentów naszej Uczelni – przywitać
wszystkich Państwa na 56 Inauguracji roku
akademickiego naszej Alma Mater, a po raz
pierwszy jako Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja.
Każdy rok przynosi coś nowego, daje nam
możliwość poznawania nowych przestrzeni
rzeczywistości naukowej i społecznej, które
stają się dla nas ubogaceniem i pozwalają
na coraz większy rozwój naszych zainteresowań. Ważnym faktem jest to, że – jako
blisko 14 tysięczna wspólnota studencka
– rozwijając swoje zainteresowania stajemy
się współtwórcami tego wielkiego przedsięwzięcia i zadania jakim jest wspólnota
uniwersytecka.
W tym działaniu brać studencką reprezentuje Samorząd Studentów, który jest jedynym przedstawicielem woli studentów
w relacji z organami uczelni oraz innymi
organizacjami i instytucjami. Samorząd
jest też tym organem studenckim, którego głównym celem i kierunkiem działania
jest reprezentacja i ochrona praw studentów. Wybrani, w sposób demokratyczny,
przedstawiciele Samorządu tworzą organy
kolegialne, poprzez które reprezentują stu-

dentów wobec władz uczelni, uczestniczą
w pracach Senatu Uniwersytetu Rolniczego oraz w pracach Rad Wydziałowych.
Ponadto przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład Komisji Senackich, Komisji
Dyscyplinarnych oraz tworzą Komisje
Stypendialne dla studentów.
Istotnym elementem działania Samorządu
Studentów jest realizowanie ustawowego
zapisu, o konieczności wyrażania opinii
środowiska studenckiego naszej uczelni
dotyczącej spraw istotnych dla rozwoju
procesu kształcenia i wychowania oraz
współdecydowanie wraz z władzami uczelni
o podziale środków pomocy materialnej dla
studentów.
Nasz Samorząd uczestniczy też aktywnie
w działalności Porozumienia Samorządów
Studentów Uczelni Krakowa, w którym
zrzeszone są samorządy wszystkich uczelni wyższych Królewskiego Miasta, przez
co wyraża zdanie studentów Uniwersytetu
Rolniczego na forum Krakowa. W roku poprzednim udało się też uzyskać dla naszych
studentów stypendia naukowe Miasta Krakowa, co rokuje szanse na dalszą współpracę
z Urzędem Miasta, który zdaje się dostrzegać potrzeby rzeszy studentów krakowskich
i zdawać sobie sprawę, że społeczność ok.
200 tysięcy żaków stanowi potężny wkład
finansowy w rozwój miasta i regionu.
Samorząd Uniwersytetu Rolniczego bierze
udział w pracach Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje się,
że dotarcie ze swoimi postulatami dotyczącymi poprawy edukacji, oraz patrząc
przyszłościowo wsparcie dla nauki polskiej, jakie starają się wyrażać w PSRP
nasi przedstawiciele ma też znaczący wpływ

na rozwój naszego środowiska naukowego
i da możliwości dalszego lepszego systemu
edukacji dla przyszłych pokoleń zastępów
studenckich w naszej uczelni. Warto też
zwrócić uwagę na fakt uczestnictwa studentów naszej uczelni w branżowym,
a zainicjowanym przed laty w Krakowie,
Porozumieniu Samorządów Studentów
Uczelni Rolniczych, które staje się coraz
mocniejszym lobby, starającym się dostrzec
problemy studentów uczelni o profilu przyrodniczo-rolniczym.
Pozanaukowa aktywność naszych studentów
wyraża się jednak przede wszystkim w działaniach na rzecz promocji i rozwoju naszej
uczelni. W tym miejscu należy koniecznie
wspomnieć choć o kilku imprezach społeczno – kulturalnych i naukowych, które
miały wydźwięk na poziomie ogólnokrakowskim, a nawet i ogólnopolskim.
Pozwolą Państwo, że je wymienię:
III Ogólnopolska Konferencja Agroturystyka i Promocja Produktu Lokalnego, Zbiórki
recyklingowe na rzecz zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, Wampiriada czyli
akcja krwiodawstwa, Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, IV Międzywydziałowy Turniej
Artystyczny, Konkurs Fotograficzny, szkolenia biznesowe i inne. Niezwykle ważne
jest współdziałanie Samorządu Studentów
z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz społeczności
akademickiej. W tym miejscu należy koniecznie wymienić Fundację Wspierania
Edukacji Młodzieży Wiejskiej im. Zofii
i Władysława Pokusów, która od lat wspiera studentów i absolwentów Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Z tego miejsca składam za to serdeczne
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podziękowanie i proszę o otoczenie naszych
studentów dalszą opieką.
Pragnę podziękować również Urzędowi
Marszałkowskiemu za ubiegłoroczne wsparcie wielu naszych inicjatyw i wyrażam nadzieję na dalszą, owocną współpracę.
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy Studenci, a zwłaszcza studenci pierwszego roku
musicie zdać sobie sprawę, że to właśnie
Wasza aktywność zarówno ta naukowa, jak
i organizacyjna stanowi dla uczelni niezwykłą wartość. Zaś my – wasi reprezentanci –
czyli Samorząd Studentów jesteśmy przede
wszystkim po to, byście mogli uzyskać
odpowiedzi na pytania, które wydają się
Wam trudne, ale też byście znaleźli wsparcie dla rodzących się pomysłów i własnych
inicjatyw. Staramy się zatem byście mogli
w każdej chwili uzyskać kompetentną poradę i możliwość rozwiązania swoich problemów. Zatem zapraszamy Was do naszych
siedzib byście podzielili się z nami Waszym
zaangażowaniem w życie uczelni i byście
mogli ubogacić swoje doświadczenie.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że ważnym
elementem w kształtowaniu sylwetki absolwenta jest danie możliwości naszym studentom uczestnictwa w kursach, szkoleniach

oraz warsztatach doszkalających umiejętności. Taki absolwent jest sprawny w zderzeniu z rzeczywistością wolnego rynku pracy
i jest mobilny przy podejmowaniu życiowych decyzji. Zatem i w swoim działaniu
jesteśmy organem wspierającym wszelkiego
rodzaju formy doskonalące umiejętności
naszych studentów, by mogli z podniesioną
głową iść w samodzielne życie. Wydaje się,
że ważnym elementem wsparcia będzie uruchomienie nowej inicjatywy dla studentów
jaką jest inkubator przedsiębiorczości.
Niezwykle istotnym elementem w działalności Samorządu jest współpraca z Władzami naszej szacownej Uczelni. Pozwolę
sobie w tym miejscu podziękować Władzom
naszej uczelni za, konstruktywną, merytoryczną i wielowymiarową współpracę, której
celem jest przede wszystkim dobro studenta
i możliwość jego dostępu do coraz większej ilości ofert edukacyjnych, socjalnych,
kulturalnych, rozrywkowych i administracyjnych. Dziękując, proszę jednak o dalsze
takie inicjatywy i jednocześnie wyrażam
życzenie by dalsza współpraca okazała się
nadal tak owocna.
Drodzy Koledzy, Drogie Koleżanki
– studenci pierwszego roku – to przede

Przewodnicząca URSS – E. Kornalska

wszystkim Wy jesteście bohaterami dnia
dzisiejszego, zatem pozwolę sobie – w tym
Waszym dniu – zaprosić Was do współpracy
w aktywnym uczestniczeniu w życiu naszej
Uczelni.
Chciałabym byście stawali się pełnoprawnymi uczestnikami inicjatyw podejmowanych
przez nas z myślą o Was; byście – kiedyś już
jako absolwenci mogli z dumą oświadczać,
że jesteście absolwentami Tej Uczelni.
Zatem raz jeszcze w imieniu własnym,
ale także wszystkich organów Samorządu
Studentów i społeczności studenckiej witam Was bardzo ciepło w progach naszego
Uniwersytetu i tym samym zachęcam byście
Tu znaleźli wiedzę, przyjaciół ale i doświadczenie życiowe, które będzie Wam służyć
w dalszej perspektywie.
Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy. Na zakończenie pozwolę sobie
przytoczyć cytat, wzięty z myśli naszego
krakowskiego filozofa, laureata tegorocznej
– niezwykle prestiżowej – nagrody Templetona, Ks. prof. Michała Hellera,
Do najważniejszych osiągnięć nauki ostatniego stulecia należy zaliczyć wniosek – w który
dziś już nie można wątpić – że świat nie
jest statyczny, lecz podlega ewolucji. (…)Są
wszakże trzy miejsca w tej ewolucji, które do
dziś stanowią zagadkę: powstanie Wszechświata, narodziny życia i rozbłysk świadomości. Trudno wątpić w to, że i te miejsca
składają się wspólnie w plan całości, ale
mimo niewątpliwych postępów we wszystkich
tych trzech dziedzinach, ciągle jeszcze więcej
o nich nie wiemy niż wiemy.2
Szanowni Państwo
Niech te słowa towarzyszą nam na drodze
naukowych poszukiwań, mających ubogacać nas samych i poszerzać horyzont naszej
wiedzy, w której odsłaniają się tajemnice
przyrody i człowieka.

Przypisy:
2
M. Heller, Sens życia i sens Wszechświata,
Tarnów 2002, s. 157
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Wręczenie odznaczeń i medali oraz symbolicznych statuetek

Podczas uroczystości inauguracyjnej
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego dokonał aktu
dekoracji krzyżami zasługi pracowników
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymał:
 dr hab. inż. Stanisław Harasimowicz,
prof. UR

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali:





dr
dr
dr
dr

inż. Hanna Kruczkowska
hab. inż. Andrzej Misztal, prof. UR
hab. Piotr Muras
inż. Dorota Świątoniowska

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali


















dr inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz
dr inż. Józef Hernik
dr inż. Sławomir Kornaś
dr inż. Jarosław Korus
dr inż. Zbigniew Kowalczyk
dr inż. Leszek Książek
dr inż. Dariusz Kwaśniewski
dr inż. Marcin Lis
Czesław Ludwikowski
dr inż. Bogusław Michalec
dr inż. Krzysztof Pawlak
dr inż. Bożena Pawłowska
dr hab. inż. Agnieszka Płażek
dr Agnieszka Sękara
dr inż. Zbigniew Siejka
dr Adam Tofilski
mgr inż. Hanna Zielińska

Małopolski Kurator Oświaty Artur
Dzigański w imieniu Ministra Edukacji
Narodowej dokonał aktu dekoracji pracowników Uczelni.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
otrzymali:














prof. dr hab. Anna Barszcz
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
dr hab. Maria Gawęda
dr Ewa Hajduk
prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski
dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. UR
prof. dr hab. Halina Kurzawińska
prof. dr hab. Maria Leja
dr inż. Piotr Michalski
prof. dr hab. Władysław Migdał
prof. dr hab. Marek Ptak
dr Lucylla Rutkowska
prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Rektor prof. Janusz Żmija wręczył statuetki z okazji jubileuszu 55-lecia samodzielnego istnienia Uczelni osobom zasłużonym
dla Uniwersytetu. Symboliczne statuetki
z zegarem mają odmierzać czas przyszłości,
którą wspólnie budujemy.

 Seweryn Kukuła – dyrektor Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach
 Antoni Rączka – Konspol Holding
 Jan Siekierski – kierownik Katedry
Ekonomii WR-E UR
 Janusz Rząsa – kierownik Katedry
Fizjologii Zwierząt WHiBZ
 Tadeusz Kowalski – dziekan Wydziału
Leśnego w latach 2002-2008
 Stanisław Rożek – dziekan Wydziału
Ogrodniczego w latach 2005-2008
 Bogusław Nowosad – wieloletni
przewodniczący Senackiej Komisji
Statutowej
 Józef Bogacz – dyrektor LZD w Krynicy
 Elżbieta Chajdaś – p.o. dyrektor
Biblioteki Głównej UR
Rektor poinformował, że pozostałe statuetki będą wręczone na uroczystościach
wydziałowych.

STATUETKI otrzymali:
 Grażyna Pawelska-Skrzypek – Podsekretarz Stanu w MNiSzW
 Jego Ekscelencja ksiądz biskup
Józef Guzdek
 Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
 Wiesław Starowicz – wiceprezydent
Miasta Krakowa
 Artur Dzigański – Małopolski Kurator
Oświaty
 Gen. Broni Bronisław Kwiatkowski
 Wiesław Woda – Poseł na Sejm RP
 Jędrzej Krupiński – dyrektor Instytutu
Zootechniki
 Eugeniusz Herbut – z-ca dyrektora
 Instytutu Zootechniki
 Andrzej Kosiniak-Kamysz – przewodniczący KRUS

Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. Czesław Puchalski w imieniu Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
Stanisława Uliasza wręczył medale z okazji
35 rocznicy powstania ośrodka akademickiego w Rzeszowie-Zalesiu. Medal jako dług
wdzięczności za życzliwe wspieranie szkolnictwa wyższego Podkarpacia otrzymali:
 prof. Janusz Żmija – rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 prof. Zbigniew Ślipek – rektor
Akademii Rolniczej w Krakowie
w latach 1999-2005
 prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
– rektor Akademii Rolniczej
w Krakowie w latach 1993-1999
 prof. Janusz Rząsa
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W roku akademickim 2007/2008
ze społeczności Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie do wieczności odeszli:
Pani mgr Ewa Pokład

Pan doc. dr Gotfryd Stanisław Kozera

Pan mgr Józef Trojan

Pani dr Maria Kropp

Pani Danuta Baranowska

Pan dr inż. Andrzej Cedrowski

Pan prof. Stanisław Skoczeń

Pan mgr Jan Paluch

Pan Józef Gruca

Pan mgr inż. Dominik Brożbar

Pani Urszula Drewniak

Pan mgr Edward Orłowski

Pan prof. Jerzy Fabijanowski

Pan dr inż. Stanisław Łacheta

Pani dr inż. Dorota Gogol

Niech pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci
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Władze Uczelni
w kadencji 2008-2012
REKTOR
Janusz Żmija urodził się 6 września 1949 r. w Rudnie, k. Gliwic. Żona Renata z domu
Srokowska, synowie: Jakub (ur. 1976 r.) i Dariusz (ur. 1978 r.).
Studia magisterskie ukończył w 1973 r. w Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale
Rolniczym (specjalność ekonomika rolnictwa). Stopień doktora uzyskał w tejże Uczelni
w 1981 r. na podstawie pracy pt. „Organizacyjno-ekonomiczne aspekty produkcji mleka
w wielkotowarowych fermach krów mlecznych”. W 1992 r. przeprowadził przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Rostock (RFN), gdzie na podstawie rozprawy pt. „Untersuchungen zur Wirkung ausgewählter Einfluss-faktoren aut die Effektivität der Produktion
von Kuhmilch in der Republik Polen”, wykładu i kolokwium habilitacyjnego, uzyskał
Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
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stopień naukowy doktora habilitowanego
ekonomii. W 2002 roku otrzymał tytuł
naukowy profesora nauk ekonomicznych,
natomiast w roku 2005 Minister Edukacji
Narodowej i Sportu mianował go na stanowisko profesora zwyczajnego.
Od 1 lipca 1994 roku pełni funkcję kierownika Zakładu a następnie Katedry
Agrobiznesu Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. W latach 1996-2002 pełnił
funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego
ds. studentów, a w latach 2002-2005 był
dziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję
Rektora Akademii Rolniczej. W kwietniu
2008 r. został ponownie wybrany przez
społeczność Uczelni na Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie i funkcję tę będzie pełnił do
2012 r. W latach 1995-1998 był kierownikiem studium podyplomowego w AR
w Krakowie „Marketing artykułów rolno-żywnościowych”, a w okresie 1998-2001
kierownikiem studium podyplomowego
„Marketing i zarządzanie w agrobiznesie
w aspekcie integracji z Unią Europejską”.
W latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Polsce. Uczestniczył w Radach Naukowych:
w latach 1995-2000 był członkiem Rady
Naukowej Magurskiego Parku Narodowego, zaś od 1999 r. jest członkiem Rady
Naukowej Krajowego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych. Od 2000 do 2005
roku był członkiem Komitetu Sterującego
przy Marszałku Województwa Małopolskiego. W 2004 roku został wybrany na
członka Komitetu Ekonomiki Rolnictwa

Polskiej Akademii Nauk. Od 2005 r. jest
wiceprzewodniczącym Rady Naukowej
Instytutu Zootechniki oraz wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Na kadencję 2008-2012
został wybranym wiceprzewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich.
Od roku 1977 do 1985 odbył staże naukowe w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze, w Uniwersytecie
w Rostocku oraz w Uniwersytecie Gödöllo
na Węgrzech.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach ekonomiki
i organizacji produkcji rolniczej oraz agrobiznesu, w tym szczególnie rozwoju terenów
wiejskich w aspekcie regionalnym, rozwoju przedsiębiorczości na wsi i zarządzania
w agrobiznesie.
W latach 1985-1988 kierował międzynarodowymi badaniami polsko-słowackimi
(we współpracy z Wyższą Szkołą Rolniczą
w Nitrze) z zakresu organizacji i ekonomiki chowu bydła mlecznego. W latach
1994-1996 współkoordynował program
TEMPUS, który realizowany był wspólnie z Scottisch Agricultural College (SAC),
University of Limerick i Akademią Rolniczą w Poznaniu (obecnie Uniwersytet
Przyrodniczy).
W ostatnich latach współpracuje w badaniach z takimi zagranicznymi ośrodkami
naukowymi jak: Uniwersytet w Rostocku,
Instytut Rozwoju Rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej w Halle, Uniwersytet
Rolniczy (Bodenkultur) w Wiedniu, Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet
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Bohemia w Czeskich Budziejowicach.
Współpracuje również w kraju z katedrami ekonomicznymi uniwersytetów
przyrodniczych i SGGW oraz akademii
ekonomicznych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale
Rolniczo-Ekonomicznym – kierunek Zarządzanie i Marketing oraz Ekonomia, jak
również na Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierząt z zakresu: ekonomiki produkcji
rolniczej, marketingu, przedsiębiorczości
i zarządzania w agrobiznesie.
W 1997 r. wraz z grupą pracowników
naukowych środowiska uniwersyteckiego
Krakowa podjął inicjatywę wydawania interdyscyplinarnego czasopisma naukowego
pod nazwą Studia Małopolskie przekształconego następnie w Krakowskie Studia Małopolskie, pomyślanego jako forum dyskusji
nad problemami regionu. Od założenia do
chwili obecnej wchodzi w skład Rady Programowej oraz Zespołu Redakcyjnego tego
czasopisma.
Wypromował 7 doktorów oraz kierował
112 pracami magisterskimi.
Opublikował: 206 prac naukowych, w tym
116 oryginalnych prac twórczych (36 zagranicznych), 9 książek i skryptów, 45 innych
publikacji oraz 47 ekspertyz i opinii.
Odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi
RP (1999 r.), Medalem Edukacji Narodowej (2002 r.) oraz Medalem Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze za współpracę naukową (1999 r.). Wyróżniony kilkunastoma
nagrodami Rektora AR w Krakowie za
działalność naukową i dydaktyczną.

Zainteresowania pozanaukowe
ogród, historia, teatr.

z życia Uczelni

Prorektor
ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

Zenon Pijanowski urodził się 15 października 1941 roku w Dankowie, woj.
śląskie. W 1959 r. zdał maturę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego
w Krzepicach.
W roku 1964 ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły
Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom
mgr inż. melioracji wodnych ze specjalizacją budownictwa wodno-melioracyjnego.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Związku Rolników Szwajcarskich
(Schwizerischer Bauernverband) w Brugg
w Szwajcarii, gdzie po odbyciu 6-cio miesięcznego stażu w prywatnym gospodarstwie rolnym i po zdobyciu kwalifikacji
językowych rozpoczął pracę w Inżynieryjnym Biurze Melioracyjnym w Schaffhausen
na stanowisku inżyniera, gdzie pracował
do maja 1966 r.
Po okresie 2-letniej pracy zawodowej
w Szwajcarii podjął pracę w Katedrze
Melioracji Rolnych i Leśnych w b. Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Był
zatrudniony kolejno na stanowisku asystenta (1966), starszego asystenta (1967),
adiunkta (1974), od listopada 1997 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od
października 2007 na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Wykształcenie
Daty uzyskania stopni i tytułów naukowych
1959-1964: studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, Wydział Melioracji
Wodnych, mgr inż.;

1974: doktor nauk technicznych w zakresie
melioracji wodnych;
1975-1976: studia podoktoranckie na Politechnice Federalnej w Zurychu;
1993: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – kompleksowego urządzania terenów
wiejskich;
1967-1998: krótkoterminowe staże naukowe i zawodowe na Uniwersytetach w Rostocku, Halle, Berlinie, Bernburgu (1967,
1974, 1985, 1981, 1998), w Moskwie
(1979), Nitrze (1980), Wageningen (1994)
oraz Zurychu (1983, 1991, 1999);
1994: ETH Zurych – wykładowca, semestr
zimowy1994/1995;
2002: profesor nauk rolniczych.
Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski

Przebieg pracy zawodowej
1964-1966: Biuro Inżynieryjno-Pomiarowe w Szaffhausen w Szwajcarii, praca na
stanowisku inżyniera;
1966 – obecnie: Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie (wcześniej WSR, AR), Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra
Melioracji i Kształtowania Środowiska;
1997: profesor nadzwyczajny.
2007: profesor zwyczajny

Działalność naukowa i dydaktyczna
Aktualnie działalność naukowa i praktyczna dotyczy problematyki inżynieryjnego
kształtowania i rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności:
 doskonalenie zasad kształtowania i zrównoważonego rozwoju obszarów podgórskich i górskich;
 ustalenia systemu celów, zasad i przedsięwzięć inwestycyjnych dla kształto-
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wania i rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce z wykorzystaniem inżynierii
systemowej;
 kształtowanie i organizacja obszarów
obok dróg i autostrad;
 wpływ użytkowania mikrozlewni górskich na zasoby wodne i wynoszenie
składników chemicznych;
Jest autorem lub współautorem 165 prac
naukowych, w tym 115 opublikowanych
z czego 88 stanowią oryginalne prace badawcze. Jest współautorem jednego podręcznika i jednego patentu.
Współpracuje z ośrodkami naukowymi
w kraju i za granicą.
Prowadzi wykłady i seminaria dyplomowe
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, a także wykłady na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.

Beskid Sądecki

Działalność organizacyjna
 od roku 1981 r. koordynator współpracy naukowo-dydaktycznej z Politechniką Federalną w Zurychu. W ramach tej
współpracy zorganizował i prowadził:
– 5 cyklicznych seminariów polskoszwajcarskich w Polsce,
– 4 cykliczne seminaria szwajcarsko
–polskie w Szwajcarii,
– tygodniowe ćwiczenia terenowe dla
studentów szwajcarskich w Polsce
(4-krotnie) i polskich w Szwajcarii
(2-krotnie),
– w wyniku tej współpracy ponad 25
osób odbyło roczne, względnie półroczne staże naukowe na koszt strony
szwajcarskiej.
 od roku 1992 r. jest członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich
PAN w Krakowie (od 1993 r. członek
Prezydium);
 od 1992 r. członek Sekcji Kształtowania
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska
PAN w Warszawie;
 od 1996 r. jest członkiem Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN Oddział w Krakowie, Komisji Infrastruktury
Wsi PAN, Oddział w Krakowie;
 od 1992 r. jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich
w Krakowie – afiliowanego przy PAN
w Warszawie;
 w latach 1995-2001 był wiceprzewodniczącym międzynarodowej organizacji
zajmującej się problematyką rozwoju
i ochrony obszarów górskich w Europie
Euromontany z siedzibą w Brukseli;
 od roku 1999 jest redaktorem naczelnym
Wiadomości Ziem Górskich;
 od 2001 r. jest członkiem Rady Programowej „Wiadomości Melioracyjnych
i Łąkarskich”;
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 od 2002 r. jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Landnutzung
und Landentwicklung”, Wydawnictwa
Blackwell, Berlin.
W pracach na rzecz środowiska akademickiego i zawodowego, pracował społecznie
jako członek lub przewodniczący Zarządu
Koła Zakładowego SITWM NOT przy
b. Wydziale Melioracji Wodnych (1967-1986) i Zarządu Wojewódzkiego SITWM
(1984-1987). W latach 1980-1981 pełnił
funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Wydziale,
oraz członka Komitetu Organizacyjnego
100-lecia Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie (1989-1990). W uczelni
był członkiem wielu Komisji Senackich
i Wydziałowych. W latach 1996-1999
prodziekan ds. studenckich, a w okresie
1999-2005 Dziekan Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji (dwie kadencje).
Od 2005 r. prorektor ds. organizacji uczelni i współpracy z gospodarką (obecnie
druga kadencja).

Odznaczenia
Za osiągnięcia naukowe wyróżniony zespołową nagrodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1998), oraz wielokrotnie nagrodami
Rektora. Jest odznaczony srebrną Odznaką
SIWM NOT (1976), Srebrną Honorową
odznaką SITWM-NOT w Warszawie
(1997), złotą Odznaką za Zasługi dla
Województwa Nowosądeckiego (1989 r.),
Złotym Krzyżem Zasługi (1987 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (2000 r.) oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2002 r.).

Zainteresowania pozanaukowe
turystyka, sport, łowiectwo i polityka.

z życia Uczelni

Prorektor
ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Krystyna Koziec urodziła się w Kochanowie, w latach 1969-1973 uczęszczała do
I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Następnym
etapem edukacji były studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej
w Krakowie, które ukończyła w 1978 roku.
Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę jako asystent w Instytucie Stosowanej
Fizjologii Zwierząt, później w Katedrze
Fizjologii Zwierząt, zdobywając kolejne
stopnie i tytuły naukowe:
1983 – doktorat i stanowisko adiunkta,
1991 – habilitacja, stopień doktora habilitowanego,
1998 – tytuł profesora nauk rolniczych
i stanowisko profesora nadzwyczajnego,
2004 – stanowisko profesora zwyczajnego
2005-2008, 2008-2012 funkcja prorektora
ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Dorobek naukowy profesor Krystyny
Koziec obejmuje 311 publikacji, w tym 115
prac oryginalnych, 163 doniesienia na konferencje naukowe, monografie, autorstwo
rozdziałów w podręczniku akademickim.
Kierowała 10 grantami i była głównym wykonawcą w 7 innych co było możliwe dzięki
szerokiej współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą m.in. z Collegium
Medicum UJ, Uniwersytetem Jagiellońskim,
Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Fizjologii i Żywienia
PAN, USA, Niemcami, Danią.
W ciągu ostatnich lat wykonała 36 recenzji
doktorskich, 5 habilitacyjnych oraz oceniła
dorobek kilku kandydatów na stanowisko
i tytuł profesora.
Profesor Krystyna Koziec odbyła liczne staże
zagraniczne między innymi przebywała w:

1983 – Ivanka, Słowacja
1985-1988 – University of Kentucky, USA
1995, 1999, 2006, 2007 – University of
Kentucky, USA
2006 – Niemcy
2008 – Hiszpania, Portugalia
Dorobek naukowy upoważnia ją do czynnego udziału w towarzystwach naukowych:
Society for Neuroscience, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Endokrynologiczne, Neuroendokrynologiczne, Biologii
Rozrodu.
Od wielu lat pracuje w Komisjach PAN-Biologicznej, Endokrynologii i Metabolizmu, jest także członkiem Rady Naukowej
Instytutu Fizjologii i Żywienia Polskiej
Akademii Nauk w Jabłonnie.
Jest redaktorem naczelnym Acta Biologica
Cracoviensia ser. Zoologia PAN wydawanego przez PAkNauk.
Wielokrotnie uczestniczyła w pracach
panelach recenzentów projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Działalność dydaktyczna profesor Krystyny Koziec obejmuje autorstwo 11 programowych cykli wykładowych oraz kilku
przedmiotów do wyboru, seminariów z zakresu fizjologii i endokrynologii zwierząt
i człowieka.
Wypromowała 3 doktorów i opiekowała się
80 magistrantami, spośród, których wielu
odniosło naukowe sukcesy w kraju i poza
granicami.
Oprócz działalności zawodowej związanej z nauczaniem, badaniami naukowymi, pełnieniem funkcji prorektora, pracuje społecznie na rzecz młodzieży szkół
średnich.

Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
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Prorektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich

Włodzimierz Sady urodził się 26 lipca
1946 roku w Porąbce Uszewskiej. Żona
Stanisława z d. Buczek, dzieci Katarzyna
i Anna.

podpis pod zdjecie

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Studia wyższe ukończył w 1972 roku na
Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej
w Krakowie, uzyskując dyplom mgr inż.
Ogrodnictwa z wyróżnieniem. Od 1974
roku do chwili obecnej pracuje na Wydziale
Ogrodniczym naszego Uniwersytetu, kolejno jako asystent (1972-1974), starszy asystent (1974-1977), adiunkt (1977-1989),
docent (1989-1996), profesor nadzwyczajny (1996-2004) i profesor zwyczajny
(od 2004 r.). Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Ogrodniczym
AR w Krakowie w 1977 roku. Habilitował
się na tym samym Wydziale w 1987 roku.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych
otrzymał w 1996.
W latach 1992-1996 był kierownikiem Zakładu, a od 1996 roku jest kierownikiem
Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin
Ogrodniczych. W okresie od kwietnia
1994 do marca 1995 roku był zatrudniony
w ZPOW Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie
na stanowisku doradcy naukowego-konsultanta ds. jakości surowca, zaopatrzenia
i współpracy z terenem.
W latach 1979-1980 prof. W. Sady odbył roczny staż produkcyjny w firmie Ivy
Acres Farm, a następnie pół roczny staż
naukowy na Cornell University w USA.
W latach 1982-1986 przebywał na krótkoterminowych stażach naukowych w Bułgarii
w Instytucie Kołarowa a następnie w Instytucie Marica w Plovdiv oraz w Leningra-

30

dzie w Instytucie Agrofizyki. W 1995 roku
przebywał na misji naukowej w Reńskim
Uniwersytecie w Bonn.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują
się wokół problematyki związanej z technologią produkcji, nawożeniem i żywieniem
mineralnym oraz wartością prozdrowotną roślin ogrodniczych. Do ważniejszych
osiągnięć prof. W. Sady przed uzyskaniem
tytułu profesora należy zaliczyć prace nad
zastosowaniem materiałów pochodzenia
organicznego jako podłoży uprawowych,
oraz pionierskie w skali kraju badania interdyscyplinarne nad cienkowarstwowymi
kulturami przepływowymi w szklarniowej
uprawie warzyw. Prace te obejmowały szeroki wachlarz zagadnień z zakresu fizjologii
mineralnego żywienia roślin oraz optymalizacji czynników środowiska w bezglebowej technologii uprawy roślin. Wyniki tych
prac dały podstawę do uzyskania patentu
i wzoru użytkowego. Za osiągnięcia na tym
polu został uhonorowany Nagrodą Ministra
Nauki szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Po uzyskaniu tytułu naukowego, prof.
W. Sady prowadzi szeroko zakrojone badania zespołowe, dotyczące wpływu nawożenia, czynników glebowo-klimatycznych
oraz fizjologiczno-biochemicznych na wartość odżywczą i biologiczną plonu roślin
warzywnych.
Uzyskane wyniki badań prezentował na
licznych konferencjach, sympozjach krajowych i zagranicznych, między innymi
w Anglii, Holandii, Niemczech, Rosji i we
Włoszech. Jego dorobek naukowy obejmuje
229 prace w tym 116 oryginalnych prac

z życia Uczelni

twórczych, 7 podręczników skryptów, 46
prac popularno-naukowych. Jest też autorem szeregu instrukcji wdrożeniowych
i zaleceń dla produkcji.
Prof. W. Sady prowadzi wykłady z przedmiotów „Uprawa roli i żywienie roślin”,
„Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska” oraz „Nawożenie warzyw”. Opracował
programy nauczania oraz prowadzi zajęcia
z zakresu podstaw ogrodnictwa z przedmiotu „Technologia produkcji roślinnej
i ogrodniczej” dla studentów kierunku
Zarządzanie i Marketing, a także elektywy dla kierunku Ogrodnictwo pt.: „Proekologiczne metody uprawy roli i roślin”
oraz „Zrównoważony rozwój ogrodnictwa
w procesie integracji europejskiej”.
W całym okresie działalności zawodowej
brał aktywny udział w szkoleniach służb
agrotechnicznych, nauczycieli zawodu
i uczniów szkół zawodowych a także producentów prowadzących specjalistyczne
gospodarstwa ogrodnicze. Był opiekunem
Koła Naukowego Ogrodników, organizatorem studenckich obozów naukowych.
Wypromował 78 magistrów z Wydziału
Ogrodniczego. Pod jego kierunkiem zostało
wykonane 5 prac doktorskich, wszystkie
obronione z wyróżnieniem.
Prof. W. Sady bardzo aktywnie angażował
się w działalność organizacyjną, miedzy innymi jako: członek Wydziałowych Komisji
ds. Dydaktycznych, ds. Rozwoju Wydziału,
Senackiej Komisji ds. Organizacji, Rozwoju
i Inwestycji oraz Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. Jako kierownik

Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin
Ogrodniczych wykazuje dużą aktywność
w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków
finansowych na wyposażenie w aparaturę
laboratoryjną i prace badawcze.
Prof. W. Sady pełnił szereg funkcji poza
Uczelnią. Był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa w Krakowie, członkiem Komisji Rolnej przy
Urzędzie Dzielnicowym Kraków-Krowodrza, członkiem Komisji Nauk Rolniczych
Leśnych PAN, oddział w Krakowie. Brał
aktywny udział w pracach Wojewódzkiego
zespołu ds. Restrukturyzacji i Modernizacji
Ogrodnictwa w Rzeszowie, a także w pracach Wojewódzkiej Społecznej Komisji
Doradztwa Rolniczego przy WODR w Boguchwale. Był również autorem i głównym
ekspertem dwóch projektów szkoleniowych
PHARE zrealizowanych w Polsce południowo-wschodniej.
Był członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Jest
członkiem Międzynarodowego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych, PTNO i wielu innych
stowarzyszeń i organizacji społecznych.
W latach 2002-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ogrodniczego, a w latach
2005-2008 sprawował funkcję prorektora
ds. dydaktycznych i studenckich. Został
wybrany ponownie na funkcję prorektora
w kadencji 2008-2012.

Zainteresowania pozanaukowe
historia oraz sport.
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Inauguracja 2007/2008

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Prof. dr hab. inż. Teofil Łabza

Teofil Łabza urodził się 16 grudnia 1947
roku w Przeciszowie k. Oświęcimia. Żona
Aleksandra Izabela (mgr inż. zootechnik),
dzieci: Karolina Anna (informatyk po UJ),
Justyna Małgorzata (prawnik po UJ i ATH
w Zurychu) i Jan Michał (ukończył telekomunikację w AGH).
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu (1965) i Wydziału Rolniczego WSR
w Krakowie (1970, mgr inż. rolnik). Całe
dotychczasowe życie zawodowe poświęcił
kształceniu studentów i pracy badawczej.
Jest profesorem tytularnym (2003), doktorem habilitowanym nauk rolniczych w zakresie agronomii (1995). Kieruje Katedrą
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Był w dwu
kadencjach (lata 1996-2002) prodziekanem
ds. studiów zaocznych i nauki a od 2005
jest dziekanem Wydziału. Od 1999 roku
jest członkiem Senatu Uczelni a od 1996
(4 kadencje) członkiem Kolegium Elektorów ds. Wyboru Rektora. Przewodniczył
Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych
i Studenckich (2002-2005), był zastępcą
przewodniczącego Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów (1993-1996), w innych senackich komisjach
(Nauki, Statutowej) był członkiem. Przewodniczył lub był członkiem wielu Komisji
(ds. Oceny Młodych Pracowników Naukowych, Nauki, Stacji Badawczych, Nagród
i Odznaczeń, Rekrutacyjnej, ds. Habilitacji
i innych) wspomagających prace Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego (dawniej
Rolniczego).
Jego droga naukowa zaczęła się bezpośrednio po studiach, kiedy zdecydował o odbyciu rocznego stażu w Zakładzie Doświad-
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czalnym Instytutu Ziemniaka w Starym
Oleśnie k. Kluczborka, by móc w świetnym
gospodarstwie zapoznać się z produkcją rolniczą i pracami hodowlanymi.
Pracę w macierzystej Uczelni rozpoczął
w 1971 roku, przechodząc kolejno stanowiska naukowo-dydaktyczne od asystenta,
starszego asystenta, adiunkta, profesora AR,
profesora nadzwyczajnego do zajmowanego
obecnie profesora zwyczajnego.
W rozwoju naukowym i awansie zawodowym wspomagała go Rada macierzystego
Wydziału, która nadała stopnie naukowe,
bądź wnioskowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu naukowego. Pracę doktorską Wpływ trzech
poziomów nawożenia mineralnego w płodozmianie na zawartość przyswajalnego fosforu
i potasu w glebie lessowej obronił w 1979 r.
(promotor doc. dr hab. Józef Reichert), zaś
kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną
Ekologiczne i rolnicze aspekty zachwaszczenia upraw zbożowych i okopowych w województwie krakowskim pozytywnie odbył
w 1995 r. Rozprawa doktorska i habilitacyjna były wyróżnione Nagrodą Rektora
Akademii Rolniczej w Krakowie. Odbył
staże naukowe: w Olsztynie (1974 r.),
w Plovdiv (1976 r.) oraz przebywał z misjami naukowymi lub w celach konsultacji
naukowych w uczelniach rolniczych lub
instytutach naukowych m.in. w Pradze
(1984), Plovdiv (1988), Kijowie (1990),
Dijon (1997), Corku (2002), Wiedniu
(2005), Kownie (2006).
Opublikował około 190 opracowań, w tym
połowa to prace twórcze, około 70 artykułów i komunikatów naukowych i blisko 30
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prac popularnych i upowszechnieniowych.
Posiada także liczne prace nie opublikowane (ekspertyzy i syntezy wieloletnich
badań).
Większość prac naukowych prof. Teofila
Łabzy powstała w oparciu o wieloletnie
eksperymenty polowe lub obserwacje terenowe prowadzone systematycznie do tej
pory, od ponad 30 lat. Wymaga tego dyscyplina naukowa – agronomia, a szczególnie
specjalność, którą reprezentuje – ogólna
uprawa roli i roślin, gdzie badane relacje:
siedlisko – roślina – agrotechnika muszą być
powtarzane wielokrotnie w czasie.
Prace doświadczalne (doświadczenia polowe, fitometryczne, wazonowe i laboratoryjne). prowadził w różnych warunkach
siedliskowych Polski południowej (w RZD
w Mydlnikach, w Stacji Doświadczalnej
KOURiR w Czyrnej k. Krynicy, w Słomnikach k. Krakowa, w Głobikowej k. Dębicy). W ramach eksperymentów statycznych
rozwiązywał m.in. zagadnienia związane z:
oceną produkcyjności zmianowań, członów
i ogniw płodozmianowych, wielkością
i jakością plonów testowanych roślin, oddziaływaniami płodozmianów i badanych
w nich czynników agrotechnicznych na
fizykochemiczne właściwości roli, oceną
aktualnego zachwaszczenia łanu, z nawozowym wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych i gospodarskich, z określeniem
rolniczej przydatności pestycydów.
Największe uznanie prof. Teofilowi Łabzie
przyniosły badania i prace nad rozmieszczeniem oraz uwarunkowaniami ekologicznymi występowania chwastów segetalnych
w różnych warunkach siedliskowych Polski
południowej (b. województwa krakowskie,

tarnowskie i nowosądeckie). Obejmowały
one takie zagadnienia, jak: zachwaszczenie
upraw rolniczych, głównie zbóż i okopowych, zmiany zachwaszczenia upraw postępujące w czasie, wykorzystania chwastów
jako bioindykatorów do oceny siedlisk
polnych, zachwaszczenie odłogów i postępowanie z terenami okresowo wyłączonymi z użytkowania rolniczego. Dzięki tym
pracom, stał się uznanym w Polsce wśród
badaczy rolników i botaników, specjalistą
– herbologiem, a opracowane unikalne mapy
występowania chwastów wraz ze stopniami
zagrożenia przez nie roślin uprawnych, na
tle kompleksów glebowo-rolniczych należą
do unikalnych w Europie. Zajmuje się roślinnością towarzyszącą uprawom rolniczym
nie tylko z punktu widzenia szkodliwości
rolniczej ale swoje zainteresowania kieruje
także na gatunki ginące.
Prof. T. Łabza jest bardzo aktywny w upowszechnianiu rezultatów badań w różny
sposób: w gronie pracowników naukowych,
poprzez publikacje na łamach czasopism
naukowych, poprzez udział z referatami,
bądź posterami w 60 konferencjach, sympozjach i kongresach krajowych i zagranicznych (Czechosłowacja, Ukraina, Węgry,
Francja, Szwajcaria) na których przedstawił
75 referatów, posterów lub doniesień.
Prof. Teofil Łabza wypromował jedną doktorantkę (2002 r.), sprawuje opiekę naukową nad dwoma przewodami doktorskimi.
Pod jego kierunkiem prawie 100 osób wykonało prace magisterskie i inżynierskie.
Ma duży udział w rozwoju kadr naukowych z zakresu rolnictwa w Polsce, poprzez
opiniowanie dorobku na tytuł naukowy
profesora nauk rolniczych (4), na stopnie

doktora (7) i doktora habilitowanego (1),
recenzowanie projektów badawczych i artykułów naukowych (około 90).
Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w kadencji 2007-2010 członkiem
Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej, dziewiętnastokrotnie Nagrodę Rektora Uczelni, wyróżniony m. in. Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
Noty biograficzne: m. in. Złota Księga
Nauki Polskiej – Naukowcy Zjednoczonej Europy (2005), Współcześni Uczeni
Polscy (2006), Kronika Nauki Polskiej
(2007), Złota Księga Nauk Przyrodniczych
(2008).

Zainteresowania pozanaukowe
budowa domu, urządzanie ogrodu.
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Dziekan Wydziału Leśnego

wy 204, 1-77, 1995) uzyskał w 1996 r.
stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk leśnych z zakresu dendrometrii i nauki o produkcyjności lasu. Tytuł profesora
nauk leśnych otrzymał w 2003 r.

Przebieg pracy zawodowej
Pracuje w Katedrze Dendrometrii od
1974 r., kolejno jako asystent stażysta
(1974-1975), asystent (1975-1976), starszy asystent (1976-1983), adiunkt (1983-2000), a od października 2000 profesor
nadzwyczajny. Od 1996 r. kieruje Katedrą
Dendrometrii. W latach 1999-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich
na Wydziale Leśnym, zaś w maju 2008 r.
został wybrany na dziekana tego Wydziału
na kadencję 2008-2012.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł
Stanisław Orzeł urodził się 14 stycznia
1951 r. w Sechnej, powiat limanowski.
Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1969 r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce-Zdrój.
Studia odbył na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1974 r.
uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa
na podstawie pracy Projekt techniczno-roboczy odcinka doświadczalnego drogi
w LZD Krynica. Stopień doktora nauk
leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym AR
w Krakowie w 1983 r. na podstawie rozprawy Biometryczna charakterystyka wzrostu
i produkcyjności drzewostanów sosnowych
w rejonie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Na tym też Wydziale, na podstawie
pracy Dynamika wzrostu drzewostanów
sosnowych w wybranych rejonach przemysłowych Polski południowej (Zeszyty
Naukowe AR w Krakowie, ser. Rozpra-

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Zainteresowania naukowe profesora Stanisława Orła dotyczą:
• oceny i doskonalenia metod określania
miąższości i przyrostu miąższości drzewostanów;
• biometrycznej charakterystyki wzrostu
i produkcyjności drzewostanów;
• dendrometryczno-przyrostowej oceny
wpływu emisji przemysłowych na wzrost
drzewostanów;
• oceny biomasy i produkcji roślinności
drzewiastej.
Jego dorobek naukowy obejmuje około 100
autorskich i współautorskich opracowań,
z których prawie 60% stanowią oryginalne
prace twórcze.

Staże zagraniczne
W 1991 roku przebywał na czteromiesięcznym stypendium naukowym w Szwecji na
Uniwersytecie w Umeå.
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Działalność dydaktyczna
Był promotorem w trzech zakończonych
przewodów doktorskich, w tym jednego
na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej
w Poznaniu. Pod jego opieką około 60 studentów napisało prace magisterskie. Był
powoływany na recenzenta: całokształtu
dorobku profesora w postępowaniu o nagrodę ministra, o stanowisko profesora,
dorobku i rozpraw w dwóch przewodach
habilitacyjnych, 6 prac doktorskich, około 70 prac magisterskich i inżynierskich
oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych
i wniosków o finansowanie badań.
Kierował 5 projektami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej KBN)
a w dwóch kolejnych był głównym wykonawcą.

Współpraca z krajowymi placówkami
naukowymi
W prowadzonych badaniach współpracował
z pracownikami Polskiej Akademii Nauk
oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.
W 2007 roku został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
w Warszawie.
Z racji pełnionych funkcji uczestniczył
w pracach licznych komisji zarówno wydziałowych jak i senackich.

Przyznane odznaczenia i nagrody
Za działalność naukową wielokrotnie
był w wyróżniony nagrodą Rektora AR,
a „… za prace stanowiące studium o lasach w regionach przemysłowych” otrzymał w 1988 r. zespołową nagrodą Ministra
Edukacji Narodowej IIIº.

Zainteresowania pozanaukowe
turystyka górska, działka, majsterkowanie.
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Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Jerzy Niedziółka urodził się 5 stycznia
1948 roku w Nysie. Szkołę podstawową
ukończył w 1962 r. W latach 1962 -1966
uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Sobieskiego w Nysie. W 1966 roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we
Wrocławiu. Studia ukończył w 1972 roku
uzyskując tytuł lekarza weterynarii.
Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę,
jako lekarz wet. najpierw stażysta, a później ordynator w Powiatowej Lecznicy dla
Zwierząt w Nysie.

Przebieg pracy zawodowej
Pracę na Uczelni rozpoczął w grudniu
1974 roku w Zespole Zoohigieny Instytutu
Stosowanej Fizjologii Zwierząt Akademii
Rolniczej w Krakowie, jako asystent a następnie starszy asystent.
Od początku swej pracy, specjalizował
się pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza M. Janowskiego w zoohigienie ogólnej w zakresie mikroklimatu pomieszczeń dla zwierząt a ponadto dokształcał
się w Zakładzie Chorób Drobiu SGGW
w Warszawie u prof. dr hab. Wandy
Borzemskiej w zakresie embriopatologii
ptaków.
W 1997 roku prof. Jerzy Niedziółka obronił pracę doktorską pt.: Mikroklimat kurnika a niektóre czynniki patogenezy lęgu,
uzyskując stopień naukowy doktora nauk
rolniczych.
Prowadzone przez prof. Jerzego Niedziółkę
w tym okresie badania naukowe stworzyły
podstawę do wyodrębnienia z zoohigieny
nowego, bardzo istotnego dla praktyki drobiarskiej działu – higiena inkubacji.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki
–zoohigieny uzyskał w lipcu 1992 roku,
na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt.:
Badania nad wpływem mikroklimatu komór
klujnikowych, na jakość piskląt kurzych lężonych w aparatach halowych.
Po przejściu na emeryturę w roku 1996
dotychczasowego kierownika katedry prof.
dr hab. Tomasza M. Janowskiego został
powołany na kierownika Zakładu Higieny
Zwierząt i Środowiska Hodowlanego.
W 1999 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii
Rolniczej w Krakowie. Decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca
2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk
rolniczych.
W 2004 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie
Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego AR w Krakowie a w wyniku połączenia jednostek w styczniu 2007 roku
został powołany na kierownika Katedry
Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych
i Zoohigieny.

Prof. dr hab lek. wet. Jerzy Niedziółka

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Głównymi kierunkami zainteresowania
Profesora Niedziółki są:
• zoohigiena ogólna;
• wpływ mikroklimatu pomieszczeń drobiarskich na ptaki oraz patogenezę lęgu
zarodków kurzych;
• mikroklimat procesu inkubacji z oceną
zdrowotności piskląt kurzych w zależności od technologii inkubacji z uwzględnieniem embriopatologii;
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• higiena inkubacji drobiu z uwzględnieniem różnych gatunków ptaków;
• ustalenie możliwości zastosowania biologicznego testu na zarodkach kurzych
do różnicowania embriotoksyczności
preparatów farmakologicznych;
• badania nad wpływem naturalnych pól
geomagnetycznych i sztucznych pól
elektromagnetycznych (EM) na przebieg
embriogenezy u kur;
• wykorzystanie mikroskopii elektronowej
i mikroanalizy rentgenowskiej do badań
ultrastruktury skorupy jaja;
• badania nad zaadaptowaniem metody
balistokardiografii do bezkontaktowej
oceny faz rozwoju zarodków kurzych;
• badania nad dobrostanem zwierząt gospodarskich w oparciu o wskaźniki fizjologiczne, biochemiczne, zdrowotne
i produkcyjne zwierząt.
Dorobek naukowy prof. Niedziółki łącznie
wynosi 192 prac, w tym:
90 prac oryginalnych 14 prac popularno-naukowych;
52 doniesień na zjazdy i konferencje naukowe;
17 prac monograficznych i wykładów.
Ponadto wykonał 28 ekspertyz i opinii
niepublikowanych.
W większości prace te drukowane były w:
Med. Wet., Acta Agr. et Silv. Seria Zoo.,
Rocz. Nauk. Zoot., Ann. Anim. Sci, Zesz.
Nauk. AR Kraków, Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zesz. Nauk. AR Szczecin, Zesz. Nauk.
SGGW Warszawa, Archiv. Für Geflügel,

The Animal Biology, Sci Mess Lviv State
Acad. Vet Med , Cz. J. Anim Sci, Biull.
Vet. Inst. Puławy.

Działalność dydaktyczna
Prof. Jerzy Niedziółka był promotorem
3 zakończonych przewodów doktorskich,
z których dwa zostały wyróżnione oraz 30
prac magisterskich i inżynierskich.
W czasie pracy zawodowej profesor Jerzy
Niedziółka brał udział w licznych projektach badawczych, początkowo w ramach
programów centralnych – CPBRO a następnie grantów KBN i MNiSW. Był min
kierownikiem 3 grantów KBN i MNiSW,
oraz głównym wykonawcą lub wykonawcą 4 grantów. Aktualnie jest kierownikiem
kolejnego 4 projektu.
Profesor Niedziółka opracował i prowadzi zajęcia z Higieny zwierząt, Prewencji
zootechnicznej, Zagrożeń epizootycznych
w środowisku przyrodniczym, Higieny
wody oraz elektywów Higiena inkubacji drobiu, Higiena psychiczna zwierząt,
Zoonozy.

Krajowe i zagraniczne staże naukowe
W czasie pracy na Wydziale Zootechnicznym AR w Krakowie odbył:
• staż naukowy w Zakładzie Chorób Drobiu SGGW w Warszawie w zakresie embriopatologii ptaków;
• w 1989 roku pięciomiesięczny staż
w INRA Centre Tours we Francji;
• oraz misje naukowe w Nouzily i w Lyonie
we Francji oraz w Nitrze.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi
placówkami naukowymi
Jest członkiem: Międzynarodowego Towarzystwa Zoohigienicznego, The Worlds
Poultry Science Association, Polskiego
Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (przez
dwie kadencje był w zarządzie Krakowskiego Oddziału tego Towarzystwa), członkiem
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Komisji Biologii Rozrodu Ptaków PAN,
a także członkiem założycielem Towarzystwa Biologii Rozrodu.
W VI i VII konkursie uczestniczył w rozpatrywaniu projektów badawczych KBN.
Od roku 2000 jest członkiem I Lokalnej
Komisji Etycznej w Krakowie ds. Doświadczeń na Zwierzętac,h a w latach 2001-2007
był jej wice przewodniczącym.
Do 1999 roku był członkiem Rady Naukowej Magazynu Weterynaryjnego, a obecnie
jest członkiem Rady Naukowej Acta Scientarium Polonorum seria Zootechnika.
Od 2007 członek Rady Fundacji Miejski
Park i Ogród Zoologiczny.

Działalność organizacyjna
Prof. Jerzy Niedziółka w latach 1993-1996
pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich,
następnie przez dwie kadencje, w latach
1996-2002 funkcję dziekana Wydziału
Zootechnicznego a po przemianowaniu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. W latach 2002-2005 z wyboru pełnił funkcję
prorektora ds. dydaktycznych i studenckich
Akademii Rolniczej w Krakowie.
W 2008 roku zostal wybrany dziekanem
Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierząt na
lata 2008-2012.

Przyznane odznaczenia i nagrody
Za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną prof. Niedziółka był wielokrotnie
wyróżniany nagrodami Rektora. Został także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim OOP i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką
za Zasługi dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, oraz Medalem za wniesiony
wkład w rozwój Państwowego Uniwersytetu
Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii
we Lwowie.

Zainteresowania pozanaukowe
Bezinteresowna pomoc chorym zwierzętom.

z życia Uczelni

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Jan Pawełek studia wyższe odbył w latach
1970-1975 na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie
uzyskał tytuł mgr inż. melioracji wodnych.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1984 r. Rada Wydziału
Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej
w Krakowie, natomiast stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie kształtowania środowiska – gospodarki wodno-ściekowej uzyskał (z wyróżnieniem) w 1997 r. również na tym
Wydziale. Tytuł naukowy profesora nauk
rolniczych otrzymał w 2002 r.
Od 1999 roku był kierownikiem Katedry
Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, a od 2007 roku Katedry Inżynierii
Sanitarnej i Gospodarki Wodnej. W latach
2002-2005 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, a od 2005
roku jest dziekanem tego Wydziału. Przebywał na dwumiesięcznym stażu naukowym w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
(1979) oraz odbył 10-cio miesięczny staż na
Politechnice w Zurychu (1990-1991).
Jego prace naukowe i osiągnięcia mają
charakter badań stosowanych i dotyczą
wiejskiej gospodarki wodno ściekowej. Prowadzone badania naukowe mają w większości charakter doświadczalny i związane są
z doskonaleniem naukowych podstaw programowania, projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich systemów zaopatrzenia
w wodę i usuwania ścieków. Współpracuje
z praktyką i różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Wyniki jego badań
są wykorzystywane w praktyce decyzyjnej

i projektowaniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w osiedlach wiejskich.
Jego dorobek naukowy obejmuje 178 prac,
w tym 128 publikowanych.
Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego 4 ogólnopolskich konferencji
naukowych zorganizowanych w latach
1966-2002 na tematy związane z gospodarką wodno ściekową, ochroną wód oraz
niezawodnością działania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Aktywnie uczestniczy w pracy wychowawczej i organizacyjnej procesu dydaktycznego będąc członkiem lub przewodniczącym
wielu komisji uczelnianych i wydziałowych. W latach 1998-2007 był prezesem
Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
(PZITS) (w latach 1992-1998 wiceprezes)
i członkiem Zarządu Głównego tej organizacji (1998-2007 r.). Od 1995 roku jest
członkiem Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, a w latach 1992-2007 był członkiem Rady Krakowskiej
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Był członkiem Sekcji Inżynierii Środowiska
Rolniczego Komitetu Melioracji i Inżynierii
Środowiska Rolniczego PAN (1996–1999),
członkiem Sekcji Inżynierii i Ochrony Środowiska Rolniczego Komitetu Melioracji
i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN
(1999-2002). Jest członkiem Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN Oddział
w Krakowie (od 2000 r.) oraz Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lą-

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

dowej i Wodnej PAN (od 2004 r.), a także
Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Za
swoja działalność naukową otrzymał nagrodę
miasta Krakowa oraz był 11-krotnie wyróżniony nagrodą Rektora Akademii Rolniczej
w Krakowie, w tym ośmiokrotnie za działalność naukową. Za działalność społeczną
w stowarzyszeniu PZITS został odznaczony
Złotą Honorową Odznaką PZITS.
Jest żonaty, ma syna Łukasza – prawnika
i córkę Sylwię – stomatologa.

Zainteresowania pozanaukowe
Podróże, literatura, kino, teatr.
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Dziekan Wydziału Ogrodniczego

Prof. dr hab. inż. Marek Grabowski

Przebieg pracy zawodowej

Zainteresowania naukowo-badawcze

W 1982 r. rozpoczął pracę w Katedrze
Ochrony Roślin AR w Krakowie jako asystent stażysta, następnie asystent (1983-1984), oraz starszy asystent (1984-1990).
Od 1990 r. był zatrudniony na etacie adiunkta. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W latach 1999-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Ogrodniczym. Był członkiem Senackiej Komisji
Dydaktycznej (1999-2002). Przewodniczył
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku ogrodnictwo (2000) i biotechnologii
(2001-2003). Jest promotorem trzech rozpraw doktorskich i 48 prac magisterskich.

Jego działalność badawcza dotyczy chorób grzybowych roślin sadowniczych oraz
wpływu zanieczyszczeń środowiska na występowanie chorób drzew i krzewów w terenach zieleni miejskiej. W ostatnich latach
koncentruje się wokół zagadnień związanych z patogenami kory i drewna jabłoni,
ze szczególnym uwzględnieniem grzybów
Nectria galligena, Pezicula sp. oraz Monilia
sp. Oprócz zagadnień związanych z etiologią i biologią sprawców chorób kory podjął
kompleksowe badania nad możliwościami
biologicznego zwalczania raka drzew owocowych, zgorzeli kory, brunatnej zgnilizny
owoców drzew ziarnkowych oraz brudnej
plamistości jabłek.

Staże zagraniczne

Marek Grabowski urodził się 3 kwietnia
1957 roku w Zdanowie (woj. świętokrzyskie). W latach 1977-1982 studiował na
Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie,
gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera
ogrodnictwa. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa uzyskał
w 1989 r. Habilitował się w 1996 r. na tym
samym Wydziale na podstawie rozprawy:
Badania nad możliwościami biologicznej
ochrony jabłoni przed Nectria galligena
Bres., 1996, uzyskując stopień doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
ogrodnictwa – ochrony roślin, fitopatologii. W październiku 2004 r. otrzymał tytuł
profesora nauk rolniczych.

Odbył szereg krajowych i zagranicznych
staży naukowych: w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
(1984), Humboldt Universität Berlin oraz
Institut für Phytopathologie Aschersleben
i Institut für Obstforschung Dresden-Pillnitz (1985). W 1986 roku otrzymał 15miesięczne stypendium na Uniwersytecie
Hohenheim, gdzie wykonał część badań
do pracy doktorskiej, współpracę z tym
ośrodkiem kontynuuje do chwili obecnej.
W 1991 r. przebywał na 6-o miesięcznym
stypendium w Proefstation Wilhelminadorp, które zostało przedłużone na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa
Królestwa Holandii o dalsze 6 miesięcy.
Przebywał też na wielu stażach naukowych
w Versuchsstation für Intensivkulturen und
Agrarökologie Bavendorf (1988-1993) oraz
w Institut für Pflanzenschutz im Obstbau
BBA – Dossenheim (1994).
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Dorobek naukowy
Jego dorobek naukowy obejmuje 129 pozycji, z czego 36 to oryginalne prace twórcze,
13 prac opublikowanych w materiałach
konferencyjnych i 80 popularno-naukowych. Jest autorem podręcznika Choroby drzew owocowych oraz współautorem
podręczników: Ochrona roślin bez chemii,
Choroby i szkodniki warzyw korzeniowych
i Ochrona roślin sadowniczych. Był kierownikiem trzech projektów badawczych
finansowanych przez KBN.

Przyznane odznaczenia i nagrody
Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany nagrodą JM Rektora
AR w Krakowie, a także odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zainteresowania pozanaukowe
Myślistwo i turystyka.

z życia Uczelni

Dziekan Wydziału Agroinżynierii

Tadeusz Juliszewski urodził się 17 listopada 1951 roku w Wolbromiu k. Olkusza.
Ma dwóch synów: absolwenta Politechniki
Krakowskiej, absolwenta Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, które ukończył
w 1975 roku uzyskując dyplom magistra
inżyniera rolnictwa w specjalności ekonomika rolnictwa.

Przebieg pracy zawodowej
1 września 1975 roku podjął pracę w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa
w Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie
jest nieprzerwanie zatrudniony do tej pory
(2008 r.). Stopień naukowy doktora nauk
rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym
AR w Krakowie w 1981 roku (tytuł pracy: Mikroklimat typowych kabin ciągników
i samobieżnych maszyn rolniczych jako element fizycznego środowiska pracy operatora
– promotor: prof. Piotr Zalewski).
Stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej otrzymał w 1996 roku na podstawie
rozprawy pt. Badania zmienności drgań
mechanicznych siodeł i poziomu dźwięku
jako ergonomicznych parametrów ciągników
rolniczych – Zeszyty Naukowe Akademii
Rolniczej w Krakowie, Rozprawy nr 197.
W 2002 roku został mianowany na stanowisko profesora AR, a w 2005 roku z rąk
Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymał tytuł
naukowy profesora nauk rolniczych.
W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prodziekana ds. Organizacji i Ogólnych na

Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie; ponownie wybrany
do pełnienia tej funkcji w latach 2002-2005. W 2008 roku wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Agroinżynierii
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn,
Ergonomii i Podstaw Rolnictwa.

Staże naukowe
Odbył naukowe staże zagraniczne w Szwajcarii (Uniwersytet we Fryburgu, Politechnika ETH w Züruchu, Zakład Doświadczalny
Techniki Rolniczej FAT w Tänikon), Niemczech (Wyższa Szkoła Inżynierska w Berlinie i Politechnika Berlińska), Austrii (na
zaproszenie Izby Rolniczej w Styrii) i Kanadzie (Uniwersytet w Vancouver UBC).
Były wykładowca ergonomii w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Form
Przemysłowych) i Politechnice Krakowskiej
(Wydział Architektury).

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Główne kierunki prac naukowych: ergonomia w odniesieniu do techniki rolniczej,
eksploatacja maszyn rolniczych, produkcja
i zastosowania biopaliw.
Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: Ergonomia, Użytkowanie maszyn
rolniczych, Nauka o pracy (Work study),
Komputerowe wspomaganie projektowania
ergonomicznego, Mechanizacja prac w warunkach górskich, Propedeutyka inżynierii
rolniczej.
Jest autorem bądź współautor ponad 150
prac naukowych (w tym podręczników pt.
Biopaliwo rzepakowe i Ogrzewanie biomasą
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Tatrzański Park Narodowy

– w druku). Kierownik 3 grantów i współwykonawca grantu zamawianego rządowego. Promotor 2 prac doktorskich, aktualnie
opiekun 2 doktorantów. Promotor ok. 70-ciu prac dyplomowych.

Współpraca z zagranicznymi i krajowymi
placówkami naukowymi
W roku 1999 został wybrany w Horsens
(Dania) do pełnienia funkcji Prezydenta
Międzynarodowej Organizacji ds. Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie
(CIOSTA – Commission Internationale
Organisation Scientifique du Travail en
Agriculture), którą pełnił do 2001 roku
organizując XXIX Międzynarodowy
Kongres tej organizacji w Krakowie. Był
drugim Polakiem, który pełnił tę funkcję
(w 1970 roku Prezydentem CIOSTA był
prof. R. Manteuffel).
W 2002 roku, na Kongresie CIGR (Commission Internationale du Génie Rural)
w Chicago, został wybrany Przewodniczącym V Sekcji CIGR, tj. Sekcji Zarządzania, Ergonomii i Inżynierii Systemów
(Managemnt, ergonomics and system engineering) na kadencję trwającą do 2006
roku. Obecnie honorowy Prezydent Sekcji. Współorganizator Kongresów CIOSTA
– CIGR V w Turynie (Włochy) w 2003
roku i w Stuttgarcie-Hohenheim (Niemcy) w 2005 roku, Nitra (Słowacja) w 2007
roku. Członek Komitetów Naukowych tych
Kongresów.
Utrzymuje kontakty naukowe z ośrodkami
inżynierii rolniczej w Szwajcarii, Austrii,
Niemczech, Szwecji, Finlandii, Danii.
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Współpracuje z Electronic Journal wydawanym w Uniwersytecie Purdue (USA) pod
auspicjami CIGR.
Jest członkiem: Komisji Ergonomicznej
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
(członek Zarządu), Komisji Zastosowań
Informatyki przy Komitecie Techniki
Rolniczej PAN, Polskiego Towarzystwa
Ergonomicznego, Polskiego Towarzystwa
Inżynierii Rolniczej, Polskiego Towarzystwa
Zastosowań Informatyki w Rolnictwie,
Gospodarce Leśnej i Żywnościowej (V-ce
Przewodniczący).
Organizator i współorganizator krajowych
konferencji z zakresu eksploatacji maszyn
rolniczych oraz informatyki w odniesieniu
do inżynierii rolniczej.
W przeszłości członek: Rady Bibliotecznej
AR, Rady Programowej Studium Doktoranckiego AR w Krakowie, Senackich Komisji: Statutowej oraz Organizacji i Rozwoju. Członek Senatu Uniwersytetu Rolniczego i Przewodniczący Senackiej Komisji
ds. Analiz i Odwołań w minionej kadencji
(2005-2008). Przedstawiciel Rektora UR
w Fundacji Dekabana.
Współorganizator systemu kształcenia e-learningowego w Uniwersytecie Rolniczym.
Współpracuje z Telewizją Polską i lokalną
prasą.

Zainteresowania pozanaukowe
Turystyka górska, beletrystyka (ulubione
książki: „Mistrz i Małgorzata”, „Miłość
w czasach zarazy”),
karate kyokushin (4 kyu), wcześniej judo
(2 kyu).

z życia Uczelni

Dziekan Wydziału Technologii Żywności

Teresa Fortuna urodziła się 25 maja 1949
roku w Białobrzegach woj. mazowieckie.

Wykształcenie
Studia wyższe odbyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując
w 1971 roku tytuł magistra chemii. Stopień doktora nauk chemicznych nadała
Jej w 1979 roku Rada Naukowa Instytutu
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na
podstawie pracy pt. Mechanizm starzenia
się skrobi kationowych.
W 1994 roku Rada Wydziału Rolniczego
z Oddziałem Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie, na podstawie
dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy pt. Badania nad
fosforanami skrobiowymi o niskim stopniu
podstawienia fosforem nadała Jej stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie technologii żywności
i żywienia. Tytuł profesora nauk rolniczych
otrzymała w 2001 roku.

Przebieg pracy zawodowej
Po ukończeniu studiów podjęła pracę
w Instytucie Podstaw Chemii i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie początkowo na stanowisku asystenta, a później starszego asystenta. W 1979
roku otrzymała etat adiunkta w Katedrze
Technologii Węglowodanów. W 1994 roku
utworzyła zespół badawczy, który w roku
1996 został przekształcony w Zakład Analizy i Oceny Jakości Żywności, a następnie
w roku 2001 w Katedrę Analizy i Oceny
Jakości Żywności.

Staże zagraniczne
Prof. dr hab. Teresa Fortuna odbyła liczne
staże naukowe i szkoleniowe przede wszystkim w ośrodkach naukowych we Francji
m. in.: Centre de Recherche Agro-Alimentaire (Nantes), Université Sciences et
Techniques du Languedoc (Montpellier),
Institut Pasteur (Paris), École Nationale
Supérieure d’Agronomie et des Industries
Alimentaires (Nancy).

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Dorobek naukowy prof. Teresy Fortuny
obejmuje łącznie 252 pozycje literaturowe, w tym 83 oryginalne prace twórcze
(44 w języku angielskim i 2 w języku niemieckim), 2 rozdziały w monografiach,
137 komunikatów na konferencje naukowe
(42 w języku angielskim, 4 w języku niemieckim), 4 skrypty, 11 artykułów przeglądowych i 15 prac innych kategorii. Swoje
prace publikowała w uznanych polskich
i zagranicznych czasopismach, m.in. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences,
Starch/Staerke, Nahrung/Food, Journal of
Food Engineering, International Journal
of Food Science and Technology, International Agrophysics, Journal of Food
Technology, Food Science and Technology International, Sciences des Aliments,
Electronic Journal of Polish Agricultural
Universities, Acta Scientiarum Polonorum,
Żywność – Nauka, Technologia, Jakość,
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.
Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych prof. dr hab. Teresy Fortuny są

Prof. dr hab. Teresa Fortuna
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fizykochemiczne właściwości skrobi różnego
pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ich modyfikacji (fizycznej, chemicznej i enzymatycznej) oraz poszukiwanie nowych źródeł surowcowych dla
przemysłu krochmalniczego. Bardzo istotne
są również badania dotyczące fosforylacji
skrobi. Dużą rangę naukową i przydatność
praktyczną mają prace prowadzone nad
retrogradacją skrobi i fosforanów skrobiowych, a także opracowanie i adaptacja
metod analitycznych dla potrzeb niektórych
badań. Dalsze badania były związane z oceną sensoryczną i właściwościami reologicznymi oraz teksturalnymi różnych produktów żywnościowych. Następnym ważnym
zagadnieniem badawczym był wpływ wybranych sacharydów na właściwości fizykochemiczne skrobi modyfikowanych, a także
wpływ interakcji skrobi modyfikowanych
z zamiennikami sacharozy na powstawanie
wolnych rodników w żywności. W ramach
tych badań w 2003 roku została rozpoczęta międzyuczelniana współpraca naukowa
z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znaczną część badań prof. dr
hab. Teresa Fortuna realizowała w ramach
problemów centralnie sterowanych – węzłowych, międzyresortowych oraz grantów
Komitetu Badań Naukowych. Była kierownikiem 7 projektów badawczych (6 promotorskich) i uczestniczyła w 5 grantach jako
główny wykonawca.

Praca dydaktyczna
Prof. Teresa Fortuna była promotorem 7
obronionych prac doktorskich. Obecnie jest
opiekunem naukowym w 2 kolejnych przewodach doktorskich. Pod Jej kierunkiem

wykonano 72 prace magisterskie oraz 9
inżynierskich. Recenzowała 15 prac doktorskich, 6 habilitacyjnych oraz 5 wniosków
o tytuł profesora oraz wykonała recenzje
kilkunastu grantów KBN i kilkudziesięciu prac naukowych na potrzeby różnych
wydawnictw.
W zakresie pomocy dydaktycznych opracowała jako współautor cztery skrypty.
Od wielu lat profesor Teresa Fortuna była
zaangażowana w studenckim ruchu naukowym opiekując się sekcją „Analiza i Ocena
Jakości Żywności” Koła Naukowego Technologów Żywności.
Brała również udział w realizacji programu Tempus (JEP 0926-92/3), prowadząc
wykłady w ramach kursu “Food and Beverage Quality Managment”. W 1997 roku
w ramach programu Tempus (JEP 09770-95) uczestniczyła w kursie “Biochemical
Engineering in Malting, Brewing and Fermentation Technology”. Z kolei w ramach
programu Tempus (JEP 099170-95) “Methods of Measurement and Quality Control
in Biotechnology” realizowała dwa moduły
(Techniki rozdziału i Metody fizyczne – reologia) przy współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu i Politechniką Łódzką.
W 1996 roku opracowała szczegółowy program specjalizacji „Analiza i ocena jakości
żywności”, której jest kierownikiem. Była
również wielokrotnym opiekunem i organizatorem krajowych i zagranicznych
praktyk studenckich oraz ćwiczeń terenowych. W latach 1999 – 2002 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauczania Wydziału
Technologii Żywności Akademii Rolniczej
w Krakowie.
Ponadto jest pomysłodawcą, współautorem
programu, wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych: „Jakość żywności
i systemy jej gwarantowania”. Była również
inicjatorem i organizatorem nowej specjalności na Wydziale Technologii Żywności
„Jakość i bezpieczeństwo żywności”, która
została uruchomiona w roku akademickiego
2007/2008.
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Działalność organizacyjna
Prof. dr hab. Teresa Fortuna bardzo aktywnie angażuje się w działalność organizacyjną
Wydziału, Uczelni i środowiska akademickiego. Wielokrotnie była przewodniczącą
lub członkiem wielu Wydziałowych i Senackich Komisji. Od 2003 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN,
a wcześniej Komitetu Technologii i Chemii
Żywności PAN oraz Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
w Krakowie. Uczestniczyła w pracach Sekcji
P06T Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka KBN (2002-2003). Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (NOT) oraz
Polskiego Towarzystwa Promocji Zdrowego
Życia i Żywności. Brała udział w pracach
komitetów organizacyjnych czterech międzynarodowych sympozjów oraz wielu
krajowych konferencji naukowych.
Prof. dr hab. Teresa Fortuna jest członkiem:
Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
Rady Naukowej czasopisma „Laboratorium
– Przegląd Ogólnopolski”, stałym współpracownikiem czasopisma „Żywność – Nauka, Technologia, Jakość” oraz Redaktorem
Zeszytów Naukowych, seria Technologia
Żywności.

Przyznane odznaczenia i nagrody
Prof. dr hab. Teresa Fortuna została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi (1999, 1989), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2003),
wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji
Narodowej i nagrodą Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 12
nagrodami JM Rektora Akademii Rolniczej
w Krakowie.

Zainteresowania pozanaukowe
Turystyka i fotografia.

z życia Uczelni

Kierownik Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych

Wiesław Barabasz, profesor zwyczajny
w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, urodził się 10 października 1947 w Platerówce k/Lubania
woj. Dolnośląskie.
Od września 2008 jest kierownikiem kierunku studiów Biotechnologii – Studiów
Międzywydziałowych.
Studia odbył na Wydziale Rolniczym WSR
w Krakowie, magister inżynier rolnictwa
(1971), stopień doktora nauk rolniczych
uzyskał na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie (1979), doktor habilitowany nauk
rolniczych w zakresie agrotechniki – mikrobiologii na Wydziale Rolniczym AR
w Krakowie. Profesor nauk rolniczych
(1995), stanowisko profesora zwyczajnego
uzyskał w 2000 r.

Przebieg pracy zawodowej
W latach 1979-1982 był kierownikiem
Punktu Konsultacyjnego Wydziału Rolniczego AR w Częstochowie, od 1993 do
1996 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Rolniczego ds. Studiów Zaocznych AR
w Krakowie, od 1996 r. Kierownik Katedry
Mikrobiologii AR w Krakowie.
Brał udział w pracach Komisji Wydziałowych (ds. rekrutacji, oceny nauczycieli,
dyscyplinarnej studentów) oraz Komisji
Uczelnianych (ds. socjalnych, rekrutacyjnych, nagród, oceny nauczycieli). Członek
i działacz ZNP, wiceprzewodniczący Rady
Uczelnianej (1987-1990) i przewodniczący
Rady Uczelnianej ZNP (1990-1996), odznaczony Złotą Odznaką ZNP.

Staże zagraniczne
Odbył długoterminowy 18 miesięczny staż

naukowy w Department of Soil Microbiology The Pennsylvania State University
w latach 1976-1978, 1-miesięczny 1993 r.
w Department of Agronomy The Scotland
Auchincruive College oraz wielokrotne
krótkoterminowe staże w Czeskim Uniwersytecie Rolniczym w Pradze-Suchdole.

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Główne kierunki działalności naukowej
dotyczą udziału czynnika mikrobiologicznego w kształtowaniu się produktywności
biologicznej gleb, wpływem różnych czynników ekologicznych na przemiany azotu
glebowego oraz warunkami powstawania
i biodegradacji nitrozoamin i mykotoksyn
w glebach ekosystemów polowych i trawiastych. Jest specjalistą z zakresu ekologii
mikroorganizmów i taksonomii drobnoustrojów, zajmuje się także ekotoksykologią
mykotoksyn i nitrozoamin występujących
w różnych środowiskach. Ponadto interesują go zagadnienia związane z udziałem
grzybów pleśniowych (Deuteromycetes)
w degradacji dzieł sztuki i zabytków architektury. Jest autorem lub współautorem
około 220 prac, w tym 90 prac naukowo-badawczych.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Działalność dydaktyczna
Promotor pięciu doktorów, wykonał 26 recenzji prac doktorskich, 15 ocen dorobku
habilitacyjnego, opracował 15 wniosków
na stanowiska profesora nadzwyczajnego
i profesora zwyczajnego oraz 12 wniosków
w sprawie postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora. Wykonał 4 recenzje dla Centralnej Komisji i jedną recenzję
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w postępowania o nadanie tytułu doktora
honoris causa.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi
placówkami naukowymi
Jest członkiem American Society for Microbiology (od 1978), członkiem Komisji
Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Mikrobiologicznego, wiceprzewodniczący Komisji Biologii Gleby
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od
1995), sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Badania Przemian Środowiska
„Geosfera” w Krakowie, a także członkiem:
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,
Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa Żywieniowego. Biegły sądowy ds. mykologicznych

zagrożeń w budownictwie i ekspert Polskiej
Izby Ekologii ds. oceny oddziaływań na
środowisko.
Od 1985 był sekretarzem naukowym Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN, a od 2001 r.
jest Przewodniczącym Komisji Ochrony
Zdrowia Społecznego Krakowskiego Oddziału PAN i członkiem Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN Oddział w Krakowie. Od 1999 r. jest członkiem Komitetu
Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej
Akademii Nauk, a od 2003 r. członkiem
Komitetu Mikrobiologii PAN.
Jako członek wchodzi w skład Rady Naukowej ogólnopolskiego czasopisma naukowego
Acta Scientiarum Polonorum serii Agricultura i Polish Journal of Soil Science oraz
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Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego
czasopisma Plant, Soil and Environment
(dawna Rostlinna Vyroba) wydawanego
w Pradze.

Przyznane odznaczenia i nagrody
Wyróżniony dwukrotnie nagrodą Ministra,
czterokrotnie nagrodą Rektora za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą
i społeczną oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej i medalem 50-lecia ČZU za
współpracę międzynarodową przyznaną
przez Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze. Posiada Złoty Krzyż Zasługi.

Zainteresowania pozanaukowe
Podróże zagraniczne, filatelistyka i numizmatyka.

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Wydział Agroinżynierii

Bogusław Cieślikowski urodził się 9 grudnia 1950 r. w Krakowie. Studia ukończył
na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej w 1973 r. uzyskując tytuł
magistra inżyniera mechanika specjalności Samochody i Ciągniki. Po ukończeniu
studiów został zatrudniony na stanowisku
asystenta stażysty w Instytucie Mechanizacji
i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej
w Krakowie. W roku 1974 otrzymał etat
asystenta a w latach 1975-1979 starszego
asystenta. Równolegle w latach 1974-1975
podjął pracę w Zespole Konstrukcyjnym
Zakładu „Spólnota” w Krakowie – producenta aparatury diagnostycznej dla pojazdów. W 1979 roku obronił z wyróżnieniem
pracę doktorską Metodyka projektowania
stanowiska badawczego na przykładzie urządzenia do diagnostyki układu zasilania rolniczych silników z zapłonem samoczynnym
uzyskując stopień naukowy doktora nauk
technicznych.
Kontynuację prac badawczych z zakresu metod diagnostyki pojazdów rolniczych stanowi
rozprawa habilitacyjna Metodyka wnioskowania diagnostycznego dla potrzeb diagnostyki
pokładowej na przykładzie kombajnu rolniczego wydanej w Inżynierii Rolniczej w 2001r.
Przewód habilitacyjny został przeprowadzony na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa, a w 2001 r. Rada Wydziału nadała
mu stopień doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej,
zatwierdzony następnie przez CK.
Oprócz zagadnień diagnostyki aparatury
paliwowej silników, początki pracy naukowej ukierunkowane były na zagadnienia

projektowania warsztatów naprawczych,
modelowanie procesów odnowy sprzętu
rolniczego oraz optymalizację linii naprawczych z przenośnikami transportowymi.
Przebywał na stażach naukowych: Uniwersytet w Ljublijanie, fabryka silników TAM
w Mariborze oraz w fabryka ciągników
w Celje. W latach 1988-1989 przebywał
na stażu naukowo-produkcyjnym w zespole
konstrukcyjnym Zakładu KAEFER – ISOLIERTECHNIK w Wiedniu.
Rozprawa habilitacyjna ukierunkowana
została na opracowanie zagadnień metodycznych odnoszących się do zasad funkcjonowania komputera pokładowego kombajnu rolniczego oraz metod wyodrębnia
parametrów oceny układów funkcjonalnych
kombajnu. Dokonał modyfikacji zasad
wnioskowania diagnostycznego, co stanowi
odejście od funkcji dotychczas stosowanych
komputerów pokładowych. Wykazał przydatność sztucznych sieci neuronowych do
wyznaczenia zbioru wartości modelu odwrotnego aproksymacyjnego.

Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego podjął badania z zakresu
dynamiki układów roboczych maszyn rolniczych. Opracował metodykę wykorzystania
sygnału drganiowego do określenia stanu
odkształceń bębna młócącego kombajnu
oraz do oceny pracy rozsiewaczy nawozowych. Zaproponował diagnostykę procesów roboczych wytypowanych maszyn jako
rozszerzenie funkcji komputera pokładowego kombajnu lub ciągnika bez potrzeby
wprowadzania dodatkowych jednostek obliczeniowych. Do oryginalnych rozwiązań
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zaliczyć należy metodę testu w zawężonych
przedziałach czasowych.
Drugi kierunek prac badawczych stanowi
tematyka obciążeń dynamicznych w układzie hydrauliki siłowej kombajnu rolniczego
oraz modelowanie procesów dynamicznych
obciążeń roboczych w maszynach rolniczych. Prowadzi badania wraz z zespołem
pracowników Katedry z zakresu diagnostyki
układu napędowego kombajnu.
Ostatnią grupę zagadnień tematycznych
stanowią prace badawcze z zakresu biopaliw estrowych RME. Podjętym tematem
jest ocena stopnia destrukcji materiałów
konstrukcyjnych układu paliwowego silnika
w kontakcie z RME.
W dorobku naukowym po habilitacji
znajduje się 48 oryginalnych prac oraz
16 prac recenzowanych publikowanych
w materiałach konferencyjnych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Jest
autorem 5 patentów oraz 1 zarejestrowanego zgłoszenia patentowego w toczącym
się postępowaniu sprawdzającym.
Jest autorem monograﬁi pt. „Procesy drganiowe w diagnostyce maszyn rolniczych” wydanej przez Inżynierię Rolniczą w 2007r.
Od 1992 r. współpracuje z Katedrą Wibroakustyki AGH w zakresie metod obniżania
poziomu hałasu w halach przemysłowych,
co stanowi tematykę opracowań naukowych
oraz publikacji. W latach 2000-2005 zrealizował 15 tematów wdrożonych w przemyśle motoryzacyjnym z zakresu automatyki i wibroakustyki – głównie dla FIAT
AUTO POLAND na Wydziałach Lakierni
i Montażu Głównego Nadwozi Samochodów. W latach 1993-97 kierował tematem
zabudowy akustycznej pras karoseryjnych
i linii automatycznych na Wydziale Tłoczni
FAP – Tychy. Wykonawstwo wszystkich tematów wdrożeniowych było związane z bezpośrednim nadzorem autorskim w trakcie
ich realizacji.

Był promotorem pracy doktorskiej mgr
inż. Grzegorza Basisty System diagnostyki
układu hydrauliki siłowej w zawężonych
przedziałach czasowych obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Agroinżynierii
w 2005 r. Obecnie jest promotorem pracy
doktorskiej mgra inż. Andrzeja Długosza
pt. „System kontroli granicznych poślizgów
kół napędowych ciągnika” – przewidywane
zakończenie pracy w 2009 r.
Był recenzentem dwóch prac doktorskich,
recenzentem wydawniczym dwóch prac habilitacyjnych oraz recenzentem w dwóch
przewodach habilitacyjnych z ramienia
Centralnej Komisji. Recenzował projekty
badawcze dla Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Od roku 1979 był konsultantem, następnie promotorem 43 prac dyplomowych.
Był dwukrotnie członkiem komisji oceniającej wystąpienia studentów na Sesjach Kół
Naukowych. Jest współzałożycielem sekcji
„Paliw Alternatywnych” należącej do Koła
Naukowego. Na Wydziale Agroinżynierii
prowadzi wykłady z następujących przedmiotów:
Technologia materiałów konstrukcyjnych,
Pojazdy rolnicze, Układy napędowe w PRS,
Tendencje rozwojowe pojazdów rolniczych,
Fizyka ciała stałego, Paliwa alternatywne.
Jest autorem programów nauczania tych
przedmiotów.
Uczestniczył w pracach zespołu dokonującego niezbędnych modyfikacji programu
nauczania na studiach niestacjonarnych
WA w 2006r. na kierunku Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wraz z poszerzeniem zakresu
tematycznego przedmiotów realizowanych
systemem e-learningowym.
W latach 2002-2003 pełnił obowiązki kierownika Katedry Mechaniki Technicznej na
Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa
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a w latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich
na Wydziale Agroinżynierii.
Był członkiem Senackiej Komisji Dydaktycznej (od 2005r.), Uczelnianej Komisji ds.
Studiów Doktoranckich (od 2005r.), Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (w latach
1997-2000). Uczestniczył w pracach nad
utworzeniem wydziałowego laboratorium
biopaliw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Polskiego
Towarzystwa Agrofizycznego w Oddziale
Krakowskim.
Za działalność naukową był wielokrotnie
nagradzany nagrodami Rektora Akademii
Rolniczej, Ministra Nauki Szkolnictwa
Wyższego, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Od dnia 1 lutego 2007 r. zatrudniony
na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki na Wydziale Agroinżynierii.
W styczniu 2008 roku uzyskał tytuły naukowy profesora nauk rolniczych.
Współuczestniczył w przygotowaniu programu nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dla specjalności:
Ekoenergetyka oraz dla kierunku studiów
Mechatronika ze specjalnością Mechatronika Pojazdów Samochodowych w Instytucie
Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.
W prowadzonych zajęciach dydaktycznych
w znacznym stopniu wykorzystuje wyniki
badań i doświadczenie oraz zdobytą wiedzę w działalności badawczej i projektowej.
Bardzo pomocny jest mu zasób wiedzy
ugruntowanej w bieżących kontaktach
z przemysłem w znaczących ośrodkach,
gdzie realizuje tematy wdrożeniowe.

Zainteresowania pozanaukowe
Motoryzacja.

z życia Uczelni

Prof. dr hab. inż. Jacek Kieć
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Jacek Kieć – profesor nauk rolniczych w zakresie agronomii – uprawy roli i roślin.
Szkołę podstawową ukończył w 1962 roku i rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego
w Krakowie. Po jego ukończeniu w 1966
roku podjął studia w Wyższej Szkole Rolniczej na Wydziale Rolniczym w Krakowie. W 1971 roku uzyskał tytuł magistra
inżyniera rolnictwa na podstawie pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze
Mechanizacji Rolnictwa pod kierunkiem
dr inż. Piotra Zalewskiego.
Po ukończeniu studiów odbył staż produkcyjny (7 miesięcy) w Zootechnicznym
Zakładzie Doświadczalnym w Balicach,
a następnie podjął pracę w Instytucie Zootechniki na stanowisku inżyniera. W grudniu 1972 roku przeniósł się do Akademii
Rolniczej w Krakowie gdzie pracuje do
chwili obecnej.
Tytuł naukowy doktora nauk rolniczych
uzyskał we wrześniu 1981 r. na podstawie
rozprawy doktorskiej pod tytułem: Wpływ
orki melioracyjnej i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plony roślin w zmianowaniu norfolskim oraz niektóre właściwości
gleby, wykonanej pod opieką promotorką
doc. dr hab. Józefa Reicherta.
Tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w czerwcu
2000 r. na podstawie ogólnego dorobku
naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej
pt: Zróżnicowanie morfologiczne, ekologiczne i enzymatyczne gatunku Avena fatua L.
występującego na polach Polski południwo-wschodniej uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja
w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej
Pracę zawodową rozpoczął stażem produkcyjnym odbytym w okresie od września
1971 do kwietnia 1972 r. w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Balicach
k/Krakowa. Po ukończeniu stażu podjął
pracę na stanowisku inżyniera w Instytucie Zootechniki w Krakowie. W grudniu
1972 r. przeniósł się do Katedry Ogólnej
Uprawy Roli i Roślin AR w Krakowie.
W Katedrze tej pracował na stanowiskach
asystenta i starszego asystenta do 30 września 1981 r. Po uzyskaniu tytułu doktora
nauk rolniczych został mianowany na stanowisko adiunkta, na którym pracowałem
do 31 marca 2008 r. W kwietniu 2008 r.
został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Po uzyskaniu czterech
pozytywnych recenzji dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł
profesora nauk rolniczych w dniu 23 lipca
2008 r.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kieć

Staże zagraniczne
W okresie pracy w AR w Krakowie odbył
dwa staże zagraniczne: roczny (1979/80)
w Stanowym Uniwersytecie Północnej Dakoty USA oraz sześciotygodniowy w INRA
w Dijon Francja (2000).

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Zainteresowania naukowe prof. J. Kiecia
skupiają się na zmianowaniu roślin, nawożeniu i uprawie gleby oraz głównie na
biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów
(w tym zagadnieniem uodparniania się
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chwastów na herbicydy) oraz odnawialnymi
źródłami energii (głównie biomasy).
Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: ogólna uprawa roli i roślin, niekonwencjonalne źródła energii, technologie zwalczania chwastów w różnych systemach rolniczych, podstawy produkcji żywności oraz
seminaria i konwersatoria dyplomowe.
Recenzował wnioski o granty dla KBN oraz
artykuły dla Weed Research. Był promotorem pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki
Stokłosy nt: Studia nad odpornością odmian
botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.)
na wybrane herbicydy zakończonej uzyskaniem przez nią stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w 2005 roku. Obecnie
opiekuje się studentką 2 roku studiów doktoranckich mgr inż. Dianą Wieczorek.
Jest współautorem lub autorem 61 prac,
w tym 37 oryginalnych, jednego rozdziału
w książce, kilku ekspertyz oraz podręcznika.
Najważniejsze pozycje to:
1. Kieć J., 1991. Wpływ głębokości umieszczenia Eptamu /EPTC/ na kiełkowanie
i wzrost lnu. Fragm. Agron., Nr 4/32/,
29-34.

2. Kieć J., 1998. Avena fatua L. – also
hazardous for acid soils. Zeitschrift fur
Pflanzenkrank. Und Pflanzensch. Sonderh. XVI. 187-189.
3. Kieć J. 1999. Ocena wrażliwości odmian
botanicznych owsa głuchego (Avena fatua
L.) na herbicydy. Progress in Plant Protection. 39(1). 379-382.
4. Kieć J. 2000. Zróżnicowanie morfologiczne, ekologiczne i enzymatyczne gatunku
Avena fatua L., występującego na polach
Polski południowo-wschodniej. Zesz.
Nauk. AR w Krakowie, Ser. Rozprawy
260. 85 pp.
5. Kieć J. 2001. The proposition of new
taxonomy of Avena fatua (Poaceae) in
south-eastern Poland. In: Studies on grasses in Poland. Ed.: W. Szafer Institute
of Botany Polish Academy of Sciences.
Kraków, Poland. 395 pp.
6. Stokłosa A., Skoczowski A., Janeczko A.,
Kieć J. 2004. Microcalorimetry as a tool
in early detection of wild oat (Avena fatua
L.) resistance to fenoksaprop-P-ethyl. Acta
Phys. Plant. 26(3) supp. 244
7. Kieć J., Polak P. 2004. Porównanie
wielkości pyłku różnych odmian Avena

fatua. Streszczenia. VI Ogólnopolskie
Spotkania Naukowe „Biologia traw”.
PAN Kraków. 18.
8. Stokłosa A., Skoczowski A., Idzik I.,
Kieć J. 2005. Estimation of wild oat
(Avena fatua L.) resistance to fenoxaprop
and diclofop with use of Fv/Fm ratio. Acta
Physiol. Plant. Vol.24. No.4 supp. 94
9. Kieć J., 2007. Odnawialne źródła energii.
Wyd. AR Kraków

Współpraca z praktyką
Od 1996 roku jest członkiem EWRS.
W latach 1999 do 2008 uczestniczył w licznych szkoleniach dla rolników z województwa małopolskiego oraz terenu całej Polski,
w zakresie standaryzacji produktów rolnych,
rolnictwa ekologicznego, funduszy pomocowych i pozarolniczych źródeł dochodu
dla ludności wiejskiej w perspektywie przystąpienia Polski do UE i alternatywnych
źródeł energii. Wykonywał również badania
na zlecenie różnych zakładów produkcyjnych: Instytut Przemysłu Organicznego
w Warszawie, Monsanto Polska, Fabryka
Płyt Pilśniowych w Koniecpolu, Zarząd
Jurajskich Parków Krajobrazowych i Alima-Gerber w Rzeszowie.
Był członkiem licznych komisji wydziałowych i uczelnianych, a obecnie jest członkiem Komisji Dydaktycznej dla specjalności
Agroekonomia oraz Wydziałowego Zespołu
ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego.

Przyznane odznaczenia i nagrody
W trakcie zatrudnienia w Uniwersytecie
Rolniczym został wyróżniony 6 nagrodami JM Rektora za działalność naukową
i dydaktyczną oraz uhonorowany Złotym
Krzyżem Zasługi.

Zainteresowania pozanaukowe
Turystyka i filatelistyka.

Zamek w Pieskowej Skale
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z życia Uczelni

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Agroinżynierii

Sławomir Kurpaska urodził się 30 stycznia
1961 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Po ukończeniu nauki w Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w 1981 r., jako laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej podjął
studia na Wydziale Techniki i Energetyki
Rolnictwa AR w Krakowie. Ukończył je
w 1986r. uzyskując tytuł magistra inżyniera
mechanizacji rolnictwa w zakresie energetyki rolniczej.

Przebieg pracy zawodowej
Po studiach podjął pracę w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa AR w Krakowie na
stanowisku asystenta technicznego, a po odbyciu służby wojskowej w 1988 r. na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. W
1993 r. na Wydziale Techniki i Energetyki
Rolnictwa obronił pracę doktorską: Model
i symulacja procesu wymiany ciepła i masy
podczas ogrzewania podłoża ogrodniczego
ciepłym powietrzem uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W 2001
r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej:
System ogrzewania podłoża ogrodniczego:
analiza teoretyczna i weryfikacja eksperymentalna uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technika rolnicza
w specjalności agrofizyka. Zarówno praca
doktorska jak i rozprawa habilitacyjna zostały obronione z wyróżnieniem. Od roku
1994 pracował na stanowisku adiunkta, a od
października 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii
Rolniczej i Informatyki. Tytuł naukowy profesora został nadany przez Prezydenta RP
14 kwietnia 2008 r. W obecnej kadencji jest
prodziekanem ds. współpracy i organizacji
na Wydziale Agroinżynierii.

Staże zagraniczne
W trakcie pracy zawodowej był stypendystą
programu TEMPUS (dwumiesięczny pobyt
na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii). Brał również aktywny udział w badaniach naukowych podczas trzymiesięcznego
pobytu w Instytucie Inżynierii Rolniczej
(IMAG DLO) w Wageningen. Był członkiem Zespołu realizującego projekt zamawiany przez Ministerstwo Środowiska na
temat wykorzystania energii geotermalnej
w synklinorium mogileńsko-łódzkim na
Niżu polskim.

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

Dotychczasowa problematyka badawcza
obejmowała następujące obszary badawcze:
• zagadnienia energetyczne podczas ogrzewania podłoży ogrodniczych przy pomocy ciepłej wody oraz podgrzanego
powietrza;
• modelowanie procesu wymiany ciepła
i masy w ciałach o strukturze kapilarno-porowatych oraz optymalny dobór
zmiennych decyzyjnych w ich procesie
ogrzewania;
• analiza zmian w zapotrzebowaniu pożywki dostarczanej roślinom uprawianym
w wełnie mineralnej;
• identyfikacja parametrów wywołujących
wymianę ciepła i masy w podłożach
ogrodniczych oraz wyznaczanie ich charakterystyk termo-hydrofizycznych;
• wykorzystanie współczesnych narzędzi do
odtwarzania przebiegu procesów ciągłych
na podstawie znajomości ich dyskretnych
wartości;
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• analiza zagadnień związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej
(energia promieniowania słonecznego, energia akumulowana w gruncie)
w ogrzewaniu obiektów ogrodniczych;
• analiza wspomagania ogrzewania obiektu
ogrodniczego za pomocą sprężarkowej
pompy ciepła.
Wiele analizowanych w pracy badawczej
zagadnień zostało zawartych w podręczniku akademickim: Szklarnie i tunele foliowe
– inżynieria i procesy. Podręcznik ten dzięki wygraniu konkursu na dofinansowanie
edycji przez MNiSzW ukazał się nakładem
PWRiL.
Profesor Sławomir Kurpaska był również
kierownikiem trzech projektów badawczych
finansowanych przez MNiSzW. Pod Jego
kierunkiem zbudowany został unikatowy
w skali kraju obiekt badawczy wykorzystujący źródła energii odnawialnej (słońce,
energia gruntu) do ogrzewania tunelu foliowego. Zastosowana aparatura kontrolno-pomiarowa nie odbiega poziomem od
porównywalnych laboratoriów zagranicznych. Istniejący obiekt wykorzystywany
jest zarówno w badaniach naukowych jak
i procesie dydaktycznym.
Profesor Sławomir Kurpaska aktywnie
uczestniczy w pracach organizacyjnych

na rzecz wydziału, uczelni i środowiska.
Był członkiem Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Rolniczych ds. kierunku studiów
Technika Rolnicza i Leśna oraz członkiem
Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej. Z ramienia Wydziału
uczestniczył w organizowaniu Światowego
Kongresu CIOSTA CIGR oraz Międzynarodowej Konferencji Agrofizyki. Pełni
funkcję Sekretarza Naukowego czasopisma wydawanego przez Komitet Techniki Rolniczej PAN – Annual Review of
Agricultural Engineering. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz jednym z założycieli Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Agrofizycznego.
Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje autorstwo lub współautorstwo 125
prac, w tym:
• 70 oryginalnych prac naukowych (z czego
4 prace opublikowano w czasopismach
z listy filadelfijskiej),
• 24 prace opublikowane w materiałach
konferencyjnych,
• 7 opracowań wdrożeniowych,
• 22 prace w czasopismach popularnonaukowych,
• 1 monografia,
• 1 podręcznik akademicki.

Na okres po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego przypadają 82 publikacje,
z czego 47 to oryginalne prace naukowe.
Do ważniejszych prac należą:
• Simulation of heat and moisture transfer
in the greenhouse substrate due to warming system by buried pipes. Biosystems
Engineering. Biosystems Engineering
90(1), 63-74. W pracy tej sformułowano
i zweryfikowano matematyczny model
wymiany ciepła i masy podczas ogrzewania podłoża ogrodniczego. W opisie
zachodzących zjawisk wykorzystane zostały standardowe właściwości termo-hydrofizyczne podłoża.
• Optimization of greenhouse substrate
heating. Journal Agricultural Engineering Research. Journal Agricultural
Engineering Research, 76, 129-139. Dla
rozważanego systemu ogrzewania podłoża opracowano dwukryterialny model
optymalizacyjny. W wyniku rozwiązania
znalezione zostały optymalne wielkości
decyzyjne rozważanego systemu.

Działalność dydaktyczna
Profesor Sławomir Kurpaska był promotorem dwóch prac doktorskicha także
recenzentem pracy doktorskiej oraz pozytywnie zakończonej procedury w dwóch
przewodach habilitacyjnych. Recenzował
blisko 30 prac naukowych drukowanych
w czasopismach naukowych i zagranicznych. Na podstawie zawartości bazy danych
Science Citation Index Jego publikacje były
cytowane przez kilkunastu autorów, którzy
zamieścili swoje wyniki w znaczących, światowych periodykach naukowych.

Przyznane odznaczenia i nagrody
Za osiągnięcia naukowe kilkakrotnie otrzymał nagrodę Rektora UR w Krakowie.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi.

Zainteresowania pozanaukowe
Historia, turystyka, sport rekreacyjny.
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z życia Uczelni

Prof. dr hab. inż. Marek Sikora
Katedra Technologii Węglowodanów, Wydział Technologii Żywności

Marek Sikora – profesor doktor habilitowany w zakresie technologii żywności i żywienia – chemii i technologii żywności.
Urodził się 14 czerwca 1954 r. w Wadowicach, woj. małopolskie.

Od 1986 r. pracował jako adiunkt w Katedrze Technologii Węglowodanów, Akademii
Rolniczej w Krakowie. Obecnie pracuje
jako profesor w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze,
dorobek naukowy

Studia odbył w latach 1973-1978, w Instytucie Przetwórstwa i Przemysłu Spożywczego w Plovdiv (Bułgaria). Praca magisterska: Wpływ temperatury na migrację
tłuszczu kakaowego z jądra do łuski podczas prażenia (1978 r.). Stopień naukowy
doktora nauk rolniczych, ze specjalnością
technologia żywności nadała mu Rada
Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej
w Krakowie, w 1986 r., po przedstawieniu
rozprawy przygotowanej pod kierunkiem
doc. dr Mieczysława Borucha (Politechnika Łódzka), zatytułowanej: Wpływ sposobu
konszowania na fizykochemiczne właściwości
mas czekoladowych.
Stopień naukowy doktora habilitowanego, w specjalności technologia żywności
i żywienia, uzyskał w 2002, w Akademii
Rolniczej w Krakowie, na Wydziale Technologii Żywności. Praca habilitacyjna: Rola
sacharydów w kształtowaniu reologicznych
właściwości wodnych zawiesin tlenku glinu.
W roku 2007, Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora
nauk rolniczych.

Przebieg pracy zawodowej
Po ukończeniu studiów w 1978 r. rozpoczął
pracę jako asystent stażysta, od 1979 r.
jako asystent i od 1980 r. – starszy asystent
w Instytucie Podstaw Chemii i Technologii
Żywności, Akademii Rolniczej w Krakowie.

Główne obszary badań naukowych to
technologia przemysłu cukierniczego, chemiczne modyfikacje sacharydów, fizykochemiczne właściwości żywności, zastosowanie
biopolimerów w ceramice, interakcje skrobi
z innymi hydrokoloidami polisacharydowymi oraz badanie właściwości reologicznych
i teksturalnych żeli i wodnych układów zdyspergowanych pod kątem ich wykorzystania
przemysłowego.
Jest autorem 166 opracowań naukowych,
w tym 41 oryginalnych prac naukowych,
głównie w języku angielskim, 11 monografii, bądź rozdziałów w monografiach,
1 skryptu akademickiego, 102 doniesień
naukowych oraz właścicielem lub współwłaścicielem 11 patentów z zakresu chemii i technologii żywności. Do roku 2006,
dorobek autorstwa i współautorstwa prof.
dr hab. inż. Marka Sikory był cytowany
w literaturze światowej 49 razy.

Prof. dr hab. inż. Marek Sikora

Najważniejsze publikacje:
1. M. Sikora, L. Juszczak, M. Sady,
J. Krawontka, Use of starch/xanthan gum
combinations as thickeners of cocoa syrups. Nahrung/Food 2003, 47, nr 2,106-113.
2. M. Sikora, C. H. Schilling, P. Tomasik,
M. Sady, Time dependent changes in suspensions of sucrose powder in saturated
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sucrose solution. Food Chemistry, 2004,
87, 219-223.
3. M. Sikora, C.H. Schilling, P. Tomasik,
V. J. Garcia, C.P. Li, Blends of Maltodextrin and Other Polysaccharides as Binders of Aqueous Alumina Suspensions for
Ceramic Processing. Starch/Die Staerke
56, 2004, nr 9, 424-431.
4. M. Sikora, L. Juszczak, M. Sady,
J. Krawontka, Use of modified starches as
thickeners of cocoa syrups. Food Science
and Technology International, 10, 2004,
nr 5, 347 – 354.
5. M. Sikora, P. Tomasik, C.H. Schilling,
M. Sady, Time-dependent characteristics of
Herschel-Bulkley ﬂuids from edible powders.
International Journal of Food Science and
Technology, 2005, 40, 149-156.
6. M. Sikora, S. Kowalski, P. Tomasik and
M. Sady, Rheological and Sensory Properties of Dessert Sauces Thickened by Starch
– Xanthan Gum Combinations. Journal of
Food Engineering, 2007, 79, (4), 1144-1151.
7. M. Sikora, S. Kowalski, M. Krystyjan, J.
Krawontka, M. Sady, Optimization of corn
starch / xanthan gum content for thickening
of cocoa syrups. Journal of Food Quality,
2007, 30, 682-702. IF=0,269.
8. M. Sikora, N. Badrie, A. K. Deisingh
and S. Kowalski, Sauces and Dressings:
A Review of Properties and Applications,
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(1), 2008, 50-77. IF=3,801.
9. M. Sikora, S. Kowalski, P. Tomasik,
Binary hydrocolloids from starches and
xanthan gum. Food Hydrocolloids, 2008,
22, 943-952. IF=2,284.

Działalność dydaktyczna
Jest promotorem 2 prac doktorskich, ponadto wypromował około 50 prac magisterskich. Jest także głównym tłumaczem
z języka angielskiego książki: Food Product
Development (Opracowanie nowych produktów spożywczych). Ta 380 stronicowa
książka jest pierwszą pozycją w języku

polskim z zakresu opracowywania nowych
produktów spożywczych. Tłumaczenie
zostało wykonane przez zespół pracowników Katedry Technologii Węglowodanów,
pod kierunkiem prof. Marka Sikory. Jest
współautorem skryptu: Technologia Przetwórstwa Węglowodanów,. Opracował autorskie programy do prowadzenia wykładów
z technologii cukiernictwa, technologii
ciastkarstwa, gospodarki żywnościowej,
zdobywania atrakcyjnego zatrudnienia.
Jest także współautorem dwóch dydaktycznych filmów z zakresu technologii
cukiernictwa.
Odbył staże produkcyjno-technologiczne
w ZPC „Gryf ” w Szczecinie (1979), ZPC
„Wawel” w Krakowie (1986) oraz w Chocometz S.A., w Metzu (Francja) (1992). Staże
dydaktyczne odbył w Universite de Montpellier (Francja) (1992), Purdue University,
Indiana (USA) (1994) oraz w University of
Luton (Wielka Brytania) (1994).

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi
placówkami naukowymi
 Z Akademią Rolniczo-Techniczną
w Olsztynie, w zakresie grantu Tempus-Phare CME – 0 1158-95, (1995).
 Z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, w ramach grantu
2 P06T 079 26, odnośnie badań mikroskopowych, skaningowych (2005).
 Z Instytutem Chemii Fizycznej, Rosyjskiej Akademii Nauk, w zakresie badań kalorymetrycznych, skaningowych
(2005).
 Z Wydziałem Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach
grantu ADOPTIC COLL-CT-2006-030338, odnośnie zastosowania sacharydów w ceramice (2006).
 Z Institut Supérieur d’Agriculture et
d’Agroalimentaire (ISARA) w Lyonie,
we Francji, w ramach programu Socrates-Erasmus (2005-2007).
 W ramach grantu europejskiego EU
FRESH BAKE, FOOD-CT-2006-36302,

52

współpraca z następującymi instytucjami, uczestniczącymi w konsorcjum:
a) Ecole Nationale d’Ingénieurs des
Techniques Agricoles et Alimentaires
ENITIAA, Nantes, Francja,
b) Centre National du Machinisme
Agricole, du Genie Rural, des Eaux
et des Forets, CEMAGREF, Rennes,
Francja,
c) Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas CSIC, Madryt, Hiszpania,
d) University of Zagreb, Faculty of Food
Technology and Biotechnology; Zagrzeb, Chorwacja,
e) Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. European Institute of
Baking Technology (EIBT) TTZ-EIBT; Bremerhaven, Niemcy,
f ) Institute of Biochemical Physics of
Russian Academy of Sciences, Laboratory of structure formation of food
systems, Moscow, Rosja,
g) MIWE, Michael Wenz GmbH; Arnstein, Niemcy,
h) Puracor NV Long Term Reseach Lab;
Groot-Bijgaarden, Belgia,
i) BIOFOURNIL, Le Puiset Dore, Francja,
j) Wytwórnia Artykułów Bezglutenowych „BEZGLUTEN” s.c., Kraków,
Polska.
k) Dr SCHAER, Burgstall, Włochy.

Zagraniczne staże naukowe
 Iowa State Univesity of Science and
Technology oraz Ames Laboratory
(USA):
– w zakresie aplikacji polisacharydów
w ceramice (1997/1998)
– w zakresie zastosowanie oligosacharydów i polioli w nanoceramice
(1998/1999).
 Iowa State Univesity of Science and
Technology, Ames Laboratory oraz
NexTechMaterials (USA) – w zakresie
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zastosowania sacharydów w ceramice
oraz w produkcji kompozytów i ogniw
paliwowych (2001).

Przyznane granty
 2003-2006 – PBZ-KBN-070/T09/2001
– Materiały polimerowe z odnawialnych
surowców – fizykochemiczne podstawy
nowych technologii. Fizykochemiczne
właściwości polisacharydów i ich pochodnych oraz specyficzne zastosowania
polimerów naturalnych.
 2004-2007 – 2 P06T 079 26 – Interakcje skrobi ziemniaczanej z wybranymi
hydrokoloidami polisacharydowymi.
 2006-2009 – EU FRESH BAKE, FOOD-CT-2006-36302 – Freshly baked breads
with improvement of nutritional quality
and low energy demanding for the beneﬁt of the consumer and of the environment (Świeże pieczywo o polepszonych
właściwościach żywieniowych i niskim
zapotrzebowaniu energetycznym z korzyścią dla konsumenta i środowiska).

zurowanej. Firma Unicorn, Kraków.
 2004 – Opracowanie technologii oraz
wprowadzenie do produkcji i obrotu handlowego trzech rodzajów galaretek owocowych. Firma Gal-Smak, Myślenice.
 2004-2005 – Opracowanie technologii
oraz wprowadzenie do produkcji i obrotu handlowego czterech rodzajów
galaretek mięsnych. Firma Gal-Smak,
Myślenice.
 2005 – Opracowanie technologii oraz
wprowadzenie do produkcji i obrotu
handlowego trzech rodzajów galaretek
rybnych. Firma Gal-Smak, Myślenice.








Przynależność do krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych
 American Ceramic Society (1999-2002).
 Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (od 1993 do chwili obecnej).
 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego przy Naczelnej
Organizacji Technicznej (od 1980 do
chwili obecnej).

Współpraca z praktyką

Działalność organizacyjna

 1987 – Opracowanie możliwości zastosowania środków konserwujących
w przemyśle ciastkarskim oraz wydłużenia okresu przydatności do spożycia
różnego rodzaju wyrobów ciastkarskich.
Firma Piekarniczo-Cukiernicza Ryszard
Rączka i Spółka, Kraków.
 1993 – Opracowanie technologii oraz
wprowadzenie do produkcji i obrotu
handlowego prażonej kukurydzy gla-

 prodziekana ds. rozwoju naukowego
i organizacji WTŻ (2005-2008) oraz
(2008-2012).
 Konsultowanie i projektowanie wykonawstwa adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych w niskiej części budynku
Wydziału Leśnego dla potrzeb Katedry
Technologii Węglowodanów i Wydziału
Technologii Żywności.
 Wiceprzewodniczący Komisji Rewi-

zyjnej Oddziału Małopolskiego PTTŻ
– 1996/1997.
Aktywny udział w organizacji X i XX Sesji Naukowych KTiChŻ w Krakowie.
Organizacja (sekretarz) Jubileuszowej
Konferencji z okazji 30-lecia Oddziału
i Wydziału Technologii Żywności, Akademii Rolniczej w Krakowie, zatytułowanej: „Polska żywność i napoje na rynkach
Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”,
Kraków 2004.
Prezesa (2002-2004) Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego,
Przewodniczący Jury Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych podczas Eliminacji Centralnych XXIX Edycji OWiUR,
Nawojowa, 2-4 czerwca 2005.

Przyznane ważniejsze odznaczenia
i nagody
W roku 1980 – został wyróżniony nagrodą
Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie
za działalność dydaktyczno-wychowawczą,
a w latach 1989, 1990, 2003, 2005, 2007
– za działalność naukową. W roku 2007
wyróżniony przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej za działalność naukową.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
w 2003 r. oraz medalem Komisji Edukacji
Narodowej w 2007 roku.

Zainteresowania pozazawodowe
Wędkarstwo spinningowe, muchowe
i morskie.
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Prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian
Katedra Chemii Rolnej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Barbara Wiśniowska-Kielian wyższe studia ukończyła na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie w 1976 r.
i uzyskała dyplom magistra inżyniera rolnictwa z wyróżnieniem. Za osiągnięte wyniki w nauce uzyskała stypendium naukowe
im. Lucjana Kaznowskiego, a w 1975 r.
otrzymała srebrną odznakę PRIMUS INTER PARES.

Przebieg pracy zawodowej
Prof. dr hab. inż. Barbara
Wiśniowska-Kielian

Pracę naukową rozpoczęła w Instytucie
Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii, a po reorganizacji w Katedrze
Chemii Rolnej, kolejno na stanowiskach
asystenta stażysty, asystenta, starszego
asystenta i adiunkta, a od 2007 r. profesora nadzwyczajnego, na którym jest
zatrudniona w chwili obecnej. W roku
akademickim 1976/1977 ukończyła kurs
pedagogiki szkoły wyższej. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1985 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej: Prognozowanie
przyswajalności molibdenu na podstawie
wybranych właściwości gleb i akumulacji
azotanów w roślinach, po czym odbyła
7 miesięczny staż produkcyjny w Dziale
Uprawy i Fermentacji Tytoniu w Krakowskich Zakładach Przemysłu Tytoniowego.
Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na macierzystym Wydziale
w 2000 r. na podstawie rozprawy: Zmiany składu chemicznego liści tytoniu i ich
jakości pod wpływem nawożenia miedzią
i molibdenem. Tytuł naukowy profesora
nauk rolniczych został jej nadany przez
Prezydenta RP 24 kwietniu 2008 r.
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Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje autorstwo lub współautorstwo 149 prac
recenzowanych, w tym 110 oryginalnych
prac twórczych i 39 prace recenzowane
wydane w monografiach lub materiałach
konferencyjnych. Obejmuje ponadto 56
komunikatów naukowych, jedną ekspertyzę, 2 wnioski patentowe, rozdział w monografii oraz 5 oryginalnych prac twórczych
skierowanych do druku. Z ogólnej liczby
ponad 2/3 opublikowanych prac naukowych przypada na okres po uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego, a blisko
połowa została opublikowana w języku
angielskim. Prace ukazały się w uznanych
czasopismach krajowych, o zasięgu międzynarodowym lub międzynarodowym, m.in.
Plant Soil and Environment, Polish Journal
of Environmental Studies, Polish Journal
of Soil Science, Ecological Chemistry and
Engineering, Acta Agrophysica, Annales
UMCS, Journal of Elementology, Polish
Journal of Chemical Technology, Journal
Research and Applications in Agricultural Engineering oraz Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych. W pracach
zespołowych aktywnie uczestniczyła we
wszystkich etapach ich powstawania,
a w większości z nich była inicjatorem
koncepcji i metodyki badawczej, sprawowała nadzór naukowy nad przebiegiem
doświadczeń, analizowała i opracowywała
wyniki do publikacji oraz występuje jako
pierwszy autor. Jest też współautorem
wielokrotnie wznawianego skryptu do
ćwiczeń z Chemii rolnej dla studentów
wszystkich specjalności Wydziału Rolni-
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czo-Ekonomicznego i Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt.

Zainteresowania naukowo-badawcze
i dorobek naukowy
Zainteresowania badawcze prof. Barbary
Wiśniowskiej-Kielian skupiają się na 3
grupach zagadnień:
1. wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i środowiskowych na plonowanie, dynamikę pobierania składników
mineralnych przez rośliny oraz jakość
uzyskanego materiału roślinnego, ze
szczególnym uwzględnieniem substancji
szkodliwych,
2. skład chemiczny tytoniu i surowca
tytoniowego w zależnie od lokalizacji
plantacji i wybranych czynników agrotechnicznych,
3. ocena zanieczyszczenia wybranych elementów środowiska zlewni rzeki Dunajec oraz możliwość przyrodniczego
zagospodarowania osadów dennych
bagrowanych.
Pierwsze dwie grupy zagadnień stanowiły
główny obiekt Jej zainteresowań od podjęcia pracy w Uczelni do zakończenia badań,
które przedstawiła w rozprawach doktorskiej i habilitacyjnej. W tym czasie oceniała
wpływ nawożenia, w tym mikroelementami, na plonowanie i dynamikę pobierania
składników mineralnych przez rośliny oraz
jakość plonów w zależności od różnych
czynników, ze szczególnym uwzględnieniem akumulacji substancji szkodliwych
w biomasie roślin. Jako pierwsza w Polsce
oceniła skład mineralny liści tytoniu, nie
ograniczając się do prezentowanej zawartości głównych składników surowca tytoniowego (białka, cukrów i nikotyny), co
zostało podkreślone w ocenie Jej dorobku
do przewodu habilitacyjnego. Ze względu
na zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, badała wpływ różnych czynników
na pobieranie przez rośliny pierwiastków
z gleb o naturalnej i podwyższonej zawartości kadmu. Porównywała też jakość

gleb i materiału roślinnego z gospodarstw
ekologicznych i konwencjonalnych. Trzecią grupą zagadnień, dotyczącą skutków
zmian w środowisku naturalnym w wyniku
antropopresji, zajęła się po habilitacji. Oceniała zagrożenie środowiska na podstawie
wybranych elementów zlewni rzeki Dunajec: wody, osadów dennych oraz wierzby
ze strefy ekotonowej, a także zainicjowała
ocenę możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadu bagrowanego ze Zbiornika
Rożnowskiego, z której fragment stał się
przedmiotem rozprawy doktorskiej wykonanej pod jej kierunkiem przez dr inż.
Marcina Niemca i zakończonej obroną
w 2006 r.

Działalność dydaktyczna
Prof. Barbara Wiśniowska-Kielian jest
uznanym pracownikiem naukowym w kraju
i wśród współpracujących z Uczelnią partnerów zagranicznych. Wykonała liczne
recenzje prac do czasopism naukowych
krajowych, o zasięgu międzynarodowym
i zagranicznych, była recenzentem rozprawy doktorskiej oraz grantów krajowego
i zagranicznego. Jej prace są przytaczane
przez innych autorów. Uczestniczy w licznych spotkaniach naukowych: seminariach,
workshopach, konferencjach i sympozjach,
o zasięgu krajowym, z udziałem gości zagranicznych, międzynarodowym oraz
reprezentując Polskę za granicą. Bierze
zarówno czynny udział w prezentowaniu
wyników swoich badań w formie referatów
i komunikatów oraz zabierając głos w dyskusji, jak też prezentując wyniki w formie
posterów.
Profesor Barbara Wiśniowska-Kielian
opracowała i wdrożyła programy do wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z przedmiotów: Chemia
rolna, Ochrona Środowiska, Technika
i technologia nawożenia, Podstawy Monitoringu Środowiska, Propedeutyka Ochrony Środowiska, Biogeochemia wybranych
pierwiastków, Zagrożenia cywilizacyjne

i zrównoważony rozwój na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Była dotychczas opiekunem 20 prac magisterskich i 9
prac inżynierskich. Od wielu lat bierze też
udział w pracach Sekcji Chemii Środowiska
Studenckiego Koła Naukowego Rolników.
Studenci prezentujący prace przygotowane pod jej kierunkiem zajmowali czołowe
miejsca lub byli wyróżniani podczas wydziałowych, uczelnianych, międzyuczelnianych i międzynarodowych konferencji
Kół Naukowych. W ramach programu
Socrates-Erasmus, na zaproszenie Fakulty
agrobiologie, Potravinovýcha Přírodních
Zdrojů Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze, przeprowadziła wykłady
dla doktorantów. Była opiekunem praktyk
„zerowych” dla studentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego.
Prof. Barbara Wiśniowska-Kielian czynnie
uczestniczy w pracach organizacyjnych na
rzecz Katedry i Wydziału. Była przedstawicielem pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych do Rady Wydziału
Rolniczego, a od 2001 r. jest członkiem
Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
była członkiem Wydziałowej Komisji ds.
Nagród i Odznaczeń, sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, członkiem
Komisji Egzaminacyjnej na I rok studiów
na kierunek Ochrona Środowiska, członkiem Rady Specjalności Agroturystyka oraz
aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji
opracowującej raport samooceny kierunku
Rolnictwo dla potrzeb Państwowej Komisji
Akredytacyjnej. Brała czynny udział w Festiwalu Nauki. Od 1993 r. była członkiem,
a od 2000 r. sekretarzem komitetów organizacyjnych i naukowych Międzynarodowych
Konferencji organizowanych przez Katedrę
Chemii Rolnej. Od 2000 r. opracowuje materiały z tych konferencji do druku w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk
Rolniczych (2 zeszyty) oraz Ecological
Chemistry and Engineering (9 zeszytów
w języku angielskim, w tym 3 podwójne),
jako członek komitetu redakcyjnego tego
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czasopisma od 2003 r. uczestniczyła w Komitecie Naukowym Konferencji Naukowej
organizowanej przez Politechnikę Białostocką. Przewodniczyła też wielu sesjom
naukowym podczas konferencji krajowych
i zagranicznych. W latach 2003-2006 r.
była członkiem Rady Naukowej Czasopisma Annales UMCS Sectio E Agricultura,
a od 2007 r. jest członkiem Rady Naukowej
Czasopisma American-Eurasian Journal of
Sustainable Agriculture.

Przynależność do krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych
Profesor Barbara Wiśniowska-Kielian jest
członkiem towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: Polskie Towarzystwo
Gleboznawcze i Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo

Nawozowe (członek Komisji Rewizyjnej
od 1996 r.) i Międzynarodowe Towarzystwo Nawozowe (CIEC) oraz Polskiego
Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes Oddziału Krakowskiego od 2007 r.).
Uczestniczy w popularyzacji wiedzy i upowszechniania osiągnięć naukowych przy
współpracy z ODR w formie szkoleń dla
rolników w kraju, m.in. w ramach wdrażania dyrektywy azotanowej, oraz podczas corocznych konferencji dla praktyki rolniczej
Reasonable Use of Fertilizers w Republice
Czeskiej.

Odznaczenia i nagrody
Za osiągnięcia w działalności naukowej
prof. Barbara Wiśniowska-Kielian otrzymała nagrodę zespołową Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1982),
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9-krotnie nagrody indywidualne (1988,
1989, 1993, 1998, 2004, 2005, 2006,
2007) i 2-krotnie nagrody zespołowe (1984,
1991) Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie oraz indywidualną nagrodę Rektora
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(1980), a w 2008 r. Rektora Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
Recenzenci dotychczasowego dorobku naukowego prof. dr hab. Barbary Wiśniowskiej-Kielian, popierając wniosek o nadanie tytułu profesora, zgodnie podkreślili
jej znaczący dorobek, trafność wyboru,
aktualność i przydatność podejmowanej
problematyki badawczej oraz uznanie, jakim cieszy się w środowisku naukowym.

Zainteresowania pozanaukowe
Muzyka rozrywkowa i operowa, teatr.
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Z prac Senatu
Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 26 września 2008 r.
Rektor poinformował, że w ostatnim okresie zmarli mgr Edward Orłowski – emerytowany pracownik SWF i dr inż. Stanisław Łacheta – emerytowany pracownik WIŚiG.
Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. E. Pisulewskiej, prof. E. Cieślik oraz prof.
W. Krzaklewskiemu mianowanym przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat powołał stałą komisję skrutacyjną w składzie:
dr inż. Monika Bieniasz
dr inż. Piotr Bilański
dr inż. Andrzej Krasnodębski
mgr inż. Anna Kosiek
mgr inż. Zbigniew Zuśka
Czesław Ludwikowski
Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
 dr hab. Michała Kopcia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Chemii Rolnej,
 dr hab. Eugeniusza Zawiszy na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie
Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego,
 dr hab. Edwarda Kunickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa,
 dr hab. Kazimierza Rutkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR
w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
 dr hab. Teresy Leszczyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Żywienia Człowieka,
 prof. dr hab. Anny Barszcz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Użytkowania Lasu i Drewna.
Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Jerzego
Dąbkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na umowę o pracę (1/2 etatu)
w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Informatyki.
Senat wyraził zgodę na zatrudnienie Doc. Ing. Jána Murgaša na stanowisku profesora
wizytującego na podstawie umowy na okres 2 lat w Katedrze Inżynierii Rolniczej i Informatyki.
Senat pozytywnie zaopiniował nazwy i zakresy działania komisji senackich.

Senat powołał na kadencję 2008-2012:
 prof. dr hab. Norberta Marksa na Przewodniczącego Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej,
 prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej,
 dr hab. Andrzeja Lepiarczyka, prof. UR
na Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Dydaktycznych i Studenckich,
 dr hab. Wiesława Musiała, prof. UR
na Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Budżetu,
 prof. dr hab. Wacława Biedę na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds.
Inwestycji i Remontów,
 dr hab. Andrzeja Radwana, prof. UR
na Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Gospodarki Majątkowej,
 prof. dr hab. Krzysztofa Surówkę
na Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Oceny Kadr,
 prof. dr hab. Stanisława Brożka na
Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Analiz i Odwołań,
 dr inż. Władysławę Morzyniec na Przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Socjalnych.
Senat uchylił uchwałę nr 49/2008 z dnia
30 maja 2008 r. Jednocześnie na wniosek
Rektora, Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Rady Wydziału
Ogrodniczego, od roku akademickiego
2009/2010 tworzy się międzywydziałowy kierunek studiów „architektura krajobrazu”.
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Senat wyraził zgodę na:
 sprzedaż prawa własności działek nr 236/2
i nr 247/2 obr 49 Krowodrza,
 nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności
działki nr 60/8 obręb 23 Śródmieście,
 najem zabudowanej nieruchomości położonej na działce nr 5/8 obr 62 Śródmieście.
Senat pozytywnie zaopiniował zmianę
zapisów statutu Fundacji Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez zastąpienie wyrazów „Akademii
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” wyrazami „Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez
Rektora umów-porozumień o współpracy
z następującymi uczelniami:
1. Virginia Polytechnic Institute and State
University (Blacksburg, Virginia, USA)
– współpraca w dziedzinie badań naukowych i kształcenia, w tym wymiana
pracowników.
Umowa zawarta na okres od 1 czerwca
2009 roku do 30 lipca 2009 roku.
2. Tatung University (Taipei – Taiwan)
– współpraca w dziedzinie badań naukowych i kształcenia, w tym wymiana
pracowników.
Umowa zawarta na okres do 31 grudnia
2012 roku.
3. Harran University (Sanliurfa – Turcja)
– współpraca w dziedzinie badań naukowych i kształcenia, w tym w ramach
europejskich programów edukacyjnych,
wymiana pracowników.
Umowa zawarta na okres do 31 grudnia
2012 roku.
4. State Agrarian University in Stavropol (Stawropol – Rosja) – współpraca
w dziedzinie badań naukowych i kształcenia.
Umowa zawarta na okres do 31 grudnia

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 31 października 2008 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim okresie zmarła inż. Anna Semkowicz – pracownik
Wydziału Ogrodniczego. Senat uczcił jej pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył list gratulacyjny J. Kieciowi, który uzyskał tytuł naukowy profesora
nauk rolniczych.
Rektor poinformował, że władze European University Association na posiedzeniu 21 października 2008 r. w Rotterdamie zdecydowały o włączeniu Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w skład członków EUA.
Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
 prof. dr hab. Elżbiety Pisulewskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze
Szczegółowej Uprawy Roślin,
 prof. dr hab. Petera Bielika na stanowisku profesora zwyczajnego (1/2 etatu)
w Katedrze Agrobiznesu,
 prof. dr hab. Marii Kulisy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Hodowli
Koni,
 prof. dr hab. Wojciecha Bartnika na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze
Inżynierii Wodnej,
 prof. dr hab. Marii Walczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa,
 doc. dr hab. Eleny Horskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Agrobiznesu,
 dr hab. Bogdana Kuliga na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Szczegółowej Uprawy Roślin,
 dr hab. Józefa Bieńka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt,
 dr hab. Krystyny Czekońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR
w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa
Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia:
 dr hab. Andrzeja Felenczak, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR
w Katedrze Hodowli Bydła,
 dr hab. Zygmunta Kowalskiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego
UR w Katedrze Żywienia Zwierząt.
Senat powołał składy senackich komisji na kadencję 2008-2012. (Skład komisji zostanie
opublikowany Pismem Okólnym Rektora UR).

2012 roku.
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z życia Uczelni

Senat dokonał wyboru prof. dr hab. Małgorzaty Trojanowskiej na przewodniczącą
Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników oraz prof. dr hab. Włodzimierza Popka na
zastępcę przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników.
Senat powołał skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz dokonał
wyboru prof. dr hab. Janusza Miczyńskiego na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej
dla Studentów i Doktorantów i prof. dr hab. Bogusława Cieślikowskiego na zastępcę
przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
Senat powołał skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz dokonał wyboru dr hab. Bogdana Kuliga na przewodniczącego Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów i dr inż. Stanisława Zięby na
zastępcę przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
Senat zatwierdził:
 Regulamin Rektorskiego Funduszu Stypendialnego,
 korektę planu rzeczowo-finansowego na 2008 r.,
 sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 9 miesięcy 2008 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie zwiększenia wynagrodzeń Prorektorów i Dziekanów
Uczelni, w formie dodatków specjalnych należnych od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
Senat podjął uchwałę, zwracając się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Januszowi Żmiji dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego na
okres kadencji 2008-2012.
Senat pozytywnie zaopiniował projekt modernizacji Campusu II przy al. 29 Listopada.

Senat wyraził zgodę na:
 sprzedaż działek nr 59/2 o pow. 0,0637
ha i nr 39/23 o pow. 0,0525 ha położonych w Krynicy,
 sprzedaż obecnym najemcom lokali
mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Porębie Spytkowskiej,
gmina Brzesko wraz z ułamkową częścią
prawa własności gruntów tj. działki ewidencyjnej nr 883/9 o pow. 0,1865 ha,
 wystawienie przez Uczelnię weksla in
blanco na kwotę 275.000,00 zł na rzecz
Wojewody Małopolskiego.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez
Rektora umów-porozumień o współpracy
z następującymi uczelniami:
1) Narodowym Uniwersytetem Rolniczym
Ukrainy (Ukraina) – współpraca w dziedzinie badań naukowych i kształcenia,
w tym wymiana pracowników naukowych (do 31.12.2012 r.).
2) Instytutem Hodowli Zwierząt Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie
(Ukraina) – współpraca w dziedzinie badań naukowych, w tym wymiana pracowników naukowych (do 31.12.2012 r.).
Pelna dokumentacja znajduje się w Biurze
Rektora UR w Krakowie.

Obrady Senatu UR
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Konferencje, seminaria, warsztaty
„Third Small Workshop on Operator Theory”
Kraków, 28 czerwca – 1 lipca 2008 r.
W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2008 r.
w murach naszego Uniwersytetu miała
miejsce konferencja zatytułowana „Small
Workshop on Operator Theory”. Była to
trzecia z kolei konferencja organizowana
w tym cyklu. Poprzednie miały miejsce
w latach 2004 oraz 2006. Konferencja
została zorganizowana przez Katedrę
Zastosowań Matematyki Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie przy współpracy
z Instytutem Matematyki Uniwersytetu
w Lille oraz Instytutem Matematycznym
Polskiej Akademii Nauk.
Podobnie jak poprzednie konferencje z tego cyklu, była ona poświęcona różnym

zagadnieniom z zakresu teorii operatorów w przestrzeniach Hilberta i Banacha.
Warto wspomnieć, że teoria operatorów
jest tą dziedziną matematyki, która ma
głębokie korzenie w historii polskiej matematyki lat 20-tych i 30-tych XX wieku.
Jej krakowskie korzenie sięgają lat 60-tych
XX wieku.
W konferencji udział wzięły 43 osoby.
Miała ona międzynarodowy charakter.
Uczestniczyli w niej naukowcy z takich
krajów jak: Argentyna, Czechy, Francja,
Hiszpania, Indie, Izrael, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Polska.

Należy dodać, że referaty wygłosili profesorowie od dawna współpracujący z Katedrą
Zastosowań Matematyki: prof. Mostafa
Mbekhta – Uniwersytet w Lille, Francja,
prof. Jőrg Eschmeier – Uniwersytet landu Saara, Niemcy, prof. Ernst Albrecht
– Uniwersytet landu Saara, Niemcy,
prof. Vladimir Müller – Czeska Akademia Nauk, Praga, Czechy, prof. Harri
Bercovici – Indiana University, USA,
prof. Janko Bračič – Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia, prof. Laszlo Kerchy
– Uniwersytet w Szeged, Węgry. Z polskich
ośrodków naukowych, które były reprezentowane podczas konferencji, należy
wymienić Instytut Matematyczny PAN
w Warszawie. Bardzo silnie było reprezentowane środowisko krakowskich matematyków (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet
Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Rolniczy).
Konferencja dotyczyła szeroko pojętej
tematyki związanej z teorią operatorów,
szczególnie zaś nowych jej tendencji. Na
uwagę zasługują referaty dotyczące własności operatorów, algebr operatorowych,
przestrzeni operatorów takich jak: własności
spektralne, hypercykliczność, rozkładalność,
subnormalność, refleksywność, hyperrefleksywność.
Należy również wspomnieć o referatach
dotyczących specjalnych klas operatorów
takich jak: kontrakcje, macierze Jacobiego,
idempotenty.

Michael Lin, Ben-Gurion University of the Negev, Israel
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prof. dr hab. Marek Ptak
dr Kamila Kliś

konferencje...

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Toksyczne substancje w środowisku”
Kraków, 2-3 września 2008 r.

Konferencja była piątą z cyklu spotkań naukowych rozpoczętych w 2000 r. pod hasłem
„Toksyczne substancje w glebie – źródła i wpływ na rośliny”, odbywającej się od 2004 r.
pod hasłem „Toksyczne substancje w środowisku”.
Konferencję organizowała Katedra Chemii Rolnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. W skład
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji weszli pracownicy Katedry oraz
przedstawiciele Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze, Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego im. Mendla w Brnie, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, z którymi od wielu lat współpracuje nasza Katedra, a także przedstawiciele Uniwersytetów
Przyrodniczych w Poznaniu i Lublinie oraz Politechniki Białostockiej.
Podczas Konferencji zostały zaprezentowane w formie komunikatów lub posterów prace przygotowane przez uczestników reprezentujących instytuty i katedry zajmujące się
chemią rolną, chemią środowiska, gleboznawstwem, ochroną i kształtowaniem środowiska, erozją i ochroną gruntów, mikrobiologią, uprawą roli i roślin, ekologią rolniczą,
inżynierią sanitarną, badaniami wód i ścieków, biotechnologią, rekultywacją terenów
zdegradowanych oraz wykorzystaniem biomasy w rolnictwie i do kompostowania. Autorzy
reprezentowali Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie,
Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy, SGGW
w Warszawie, Uniwersytety Łódzki, Rzeszowski, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechniki Białostocką i Rzeszowską, Akademię Podlaską w Siedlcach, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
oraz Krajową Stację Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele Katedr Agrochemii, Gleboznawstwa Mikrobiologii i Żywienia Roślin
Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego w Brnie, Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego w Pradze (Czechy), Instytutu Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze oraz Katedry Agrochemii i Żywienia Roślin
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja).
W części merytorycznej konferencji zaprezentowano 90 prac 145 autorów z kraju i zagranicy. Prace prezentowano w formie referatów (18 prac) oraz posterów (72 prace).
Streszczenia tych prac zostały opublikowane w formie książkowej i przekazane uczestnikom podczas konferencji oraz bibliotekom uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy
obowiązkowych. Pełne teksty rozpraw, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w czasopiśmie „Ecological Chemistry and Engineering” jako zeszyty z roczników
2008 i 2009.
Przedstawiona przez uczestników problematyka wywołała ożywioną dyskusję, która świadczy o dużej trosce o jakość środowiska, mimo zauważalnych zmian w jakości środowiska,
potrzebie prowadzenia dalszych badań dotyczących przyczyn i skutków jego degradacji,
sposobów zapobiegania i ograniczania wprowadzania substancji szkodliwych do środowiska
oraz metod przywracania jego wartości użytkowych. Zagadnienie to jest szczególnie ważne

Problematyka prac
prezentowanych w czasie
konferencji obejmowała:
 występowanie oraz przemiany metali
ciężkich w gruntach zanieczyszczonych
i osadach dennych cieków i zbiorników wodnych,
 zależności między zawartością pierwiastków śladowych w glebach i roślinach,
 występowanie szkodliwych substancji organicznych oraz ich przemiany
w środowisku,
 występowanie substancji biogennych
(związki azotu i fosforu) oraz pozostałości pestycydów o szkodliwym
oddziaływaniu na środowisko,
 zagospodarowanie materiałów odpadowych,
 substancje szkodliwe w materiałach
stosowanych do polepszania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 wpływ substancji szkodliwych na
metabolizm organizmów żywych stanowiących kolejne ogniwa łańcucha
pokarmowego,
 pierwiastki śladowe w środowisku
i sposoby ich immobilizacji i neutralizacji substancji szkodliwych w środowisku,
 znaczenie organizmów żywych w bioremediacji jako metodzie oczyszczania
gruntów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi,
 porównanie jakości gleb gospodarstw
ekologicznych i konwencjonalnych.
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obecnie, gdy istnieje potrzeba pozyskiwania
i wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, w tym pochodzących z różnego rodzaju
materiałów odpadowych.
Komisja Wnioskowa, po zapoznaniu się
z zaprezentowanymi pracami i przeprowadzonej dyskusji na ich temat, przedłożyła sugestie dotyczące kierunków badań
na przyszłość. Komisja wskazała potrzebę kontynuacji badań nad toksycznymi
substancjami we wszystkich elementach
środowiska, zwrócenia większej uwagi na
wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania
substancji szkodliwych niż na opis samych
zjawisk, potrzebę prowadzenie badań interdyscyplinarnych łączących prace z zakresu
występowania i oddziaływania toksycznych
substancji w środowisku.
Komisja Wnioskowa wysoko oceniła prezentowaną tematykę badawczą, podkreślając
nowe podejście do problematyki substancji
szkodliwych w środowisku w wielu prezentowanych pracach, jak i nowe pojawiające
się zagrożenia. Uznała za zasadne kontynuowanie cyklicznych konferencji o tematyce:
Toksyczne substancje w środowisku, ponieważ
integrują środowisko naukowe, przyczyniają
się do wymiany doświadczeń i możliwości
współpracy między poszczególnymi ośrodkami naukowymi, co może w przyszłości
zaowocować poprawą stanu środowiska.
prof. Barbara Wiśniowska-Kielian
prezes OK PTIE,
przewodnicząca Komitetu Naukowego

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Rola melioracji w kształtowaniu
i ochronie zasobów wodnych”
Kraków-Dobczyce, 16-18 września 2008 r.
W dniach 16-18 wrzesnia 2008 r. obyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt.
„Rola melioracji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych” połączona z jubileuszem
70-lecia urodzin oraz 46-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Włodzimierza Rajdy.
Była to już XIII konferencja z cyklu ENVIRO organizowana corocznie, na przemian
przez Katedrę Krajinného Plánovania a Pozemkových Uprav Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze oraz Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, w tym roku również przy współudziale Komitetu Melioracji
i Inżynierii Środowiska Rolniczego V Wydziału PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Część jubileuszowa konferencji, którą prowadził prof. Zenon Pijanowski prorektor Uniwersytetu Rolniczego, a zarazem kierownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska,
odbyła się 16 wrzesnia w Krakowie.
Jubileusz prof. Włodzimierza Rajdy zaszczycili swoją obecnością: rektor prof. Janusz
Żmija oraz prorektorzy prof. Krystyna Koziec i prof. Włodzimierz Sady. W jubileuszu
uczestniczyli też: prof. Teofil Łabza dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof.
Tadeusz Juliszewski dziekan Wydziału Agroinżynierii, prof. Teresa Fortuna dziekan Wydziału Technologii Żywności i prof. Jan Pawełek dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Obok władz Uczelni i Wydziałów w jubileuszu uczestniczyli licznie
pracownicy Uczelni, zwłaszcza Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Przybyli też
goście ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze wraz z byłym prorektorem tej
uczelni prof. Ing. Dušanem Húską, PhD i obecnym dziekanem Fakulty Záhradníctva
a Krajinného Inžinierstva doc. Ing. Karolem Kalúzem, CSc. Na uroczystosci jubileuszowe
przyjechali również goście z wielu ośrodków naukowych w kraju: SGGW z Warszawy
reprezentowali prof. Jerzy Jeznach dziekan Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska
oraz prof. dr h.c. Tomasz Brandyk czł. koresp. PAN, z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu przybyła liczna grupa pracowników na czele z prorektorem prof. Andrzejem
Drabińskim i prof. dr h.c. Stanisławem Kostrzewą, również liczna grupa, z prorektorem
prof. dr hab. Czesławem Szafrańskim i prof. Jolantą Komisarek Dziekanem Wydziału
Melioracji i Inżynierii Środowiska, reprezentowała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Na jubileuszu byli też przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z prof. Stanisławem Pałysem byłym prorektorem tej Uczelni, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z prof. Józefem Kocem kierownikiem Katedry Melioracji
i Kształtowania Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z prof. Czesławem Rzekanowskim kierownikiem Katedry Melioracji i Agrometeorologii oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych z prof. Leszkiem Łabędzkim.
W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele praktyki melioracyjnej reprezentujący
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych z województw małopolskiego i świętokrzyskiego
oraz firm wykonawczych. W konferencji udział wzięli także członkowie Stowarzysze-
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nia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych z Prezesem Zarządu Głównego
dr inż. Leonardem Szczygielskim.
Prof. Z. Pijanowski po otwarciu uroczystości i przywitaniu przybyłych gości poprosił
dr hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego, prof. UR o przedstawienie sylwetki Jubilata – prof.
dr hab. Włodzimierza Rajdy.
Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe. Jako pierwszy
głos zabrał rektor prof. J. Żmija, który w bardzo ciepłych słowach podziękował prof.
W. Rajdzie za pracę na rzecz Uczelni, życzył Mu długich lat życia w zdrowiu i wyraził
nadzieję, że Profesor będzie nadal służył radą i pomocą Uczelni, Wydziałowi i Katedrze.
Następnie głos zabierali przedstawiciele poszczególnych grup i ośrodków, a życzenia
składali profesorowi wszyscy uczestnicy jubileuszu. Podczas wystąpienia przedstawicieli
SGGW prof. Tomasz Brandyk czł. koresp. PAN w imieniu prof. Andrzeja Grzywacza
przewodniczącego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN wręczył prof. W. Rajdzie Laur PAN za wybitne osiągnięcia naukowe.
Po wystąpieniach okolicznościowych głos zabrał prof. W. Rajda, który wszystkim bardzo
serdecznie podziękował i podzielił się refleksjami na temat swojej pracy w Uczelni.
Po wystąpieniu prof. W. Rajdy, prof. Z. Pijanowski jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości i zamknął część jubileuszową konferencji.

Władze Uczelni w drodze na konferencję

Rejestracja uczestników

Część naukową konferencji zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
w Dobczycach.
Celem konferencji było stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac i wymiany
osiągnięć naukowych partnerów krajowych i zagranicznych dotyczących roli melioracji
w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych, oraz podjęcie dyskusji nad nowymi zadaniami melioracji wodnych wynikającymi z:
 Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 Strategii Gospodarki Wodnej,
 Programu Małej Retencji Wodnej.
Referatem otwierającym konferencję było prezentowane przez mgr inż. Zbigniewa
Kota, Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,
opracowanie pt. Podstawowe problemy stwarzające zagrożenie prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce. Zostało ono
przygotowane we współpracy Zarządów z piętnastu województw i dotyczyło problemu
deficytu środków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w Polsce, niedostatecznego
finansowania zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem szkód powodziowych oraz
zwiększającego się deficytu kadr w branży melioracyjnej. Referat ten wywołał ożywioną
dyskusję wśród uczestników konferencji.
W referatach nadesłanych przez ośrodki naukowe zaprezentowano wyniki ścisłych badań
terenowych i laboratoryjnych dotyczących: klimatologii, hydrologii, stosunków powietrzno-wodnych gleb, nawadniania, jakości wód, rekultywacji gleb, kształtowania form
koryt rzecznych, skuteczności oczyszczania ścieków, wodoprzepuszczalności kompozytów
glebowych stosowanych do budowy warstwy nośnej boisk piłkarskich.
W pracach dotyczących klimatologii przedstawiono wyniki badań częstości występowania
niedostatecznych i nadmiernych opadów atmosferycznych oraz ich wpływu na plonowanie

Prof. W. Rajda z Małżonką
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roślin. Ponadto oceniono przydatność wyników badań zróżnicowania form i okresów
występowania opadów atmosferycznych jako wskaźników zmian klimatu w skali lokalnej. W pracach hydrologicznych badano odpływy wody z małych, różnie użytkowanych
zlewni podgórskich i nizinnych oraz wpływ zbiornika wodnego na niektóre elementy
reżymu hydrologicznego rzeki nizinnej. Kolejne prace dotyczyły badań uwilgotnienia
gleb użytkowanych rolniczo i kierunków poprawy stosunków powietrzno-wodnych tych
gleb. W problematyce nawadniania omówiono uwarunkowania i kierunki rozwoju nawodnień na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. W najliczniejszej grupie prac
podjęto problem badania jakości wód w małych ciekach, zbiornikach naturalnych i wód
gruntowych. Kilka prac dotyczyło rekultywacji terenów zdegradowanych na skutek eksploatacji węgla kamiennego i brunatnego, a także zmian retencyjności deponowanych
odpadów poprzemysłowych poprzez dodawanie różnych komponentów organicznych.
W opracowaniach obejmujących zagadnienia morfologii koryt rzecznych badano sposób
sortowania się rumowiska w przekrojach poprzecznych i wzdłuż nurtu potoku górskiego
w celu oceny degradacji koryta poniżej budowli hydrotechnicznej. W badaniach nad
oczyszczaniem ścieków oceniono skuteczność funkcjonowania oczyszczalni trzcinowych
jednoetapowych. Badano też jakość oczyszczania ścieków w stawach biologicznych
i w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. W tematyce dotyczącej wodoprzepuszczalności badano przydatność 6 kompozytów gleby pyłowej, piasku i substratu torfowego
do budowy warstwy nośnej boiska do piłki nożnej.
W konferencji uczestniczyło 81 pracowników nauki, którzy zgłosili ogółem 41 prac.
dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, prof. UR
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IV Międzynarodowa konferencja naukowa
„Użytkowanie maszyn leśnych – badania naukowe i dydaktyka”
Zakopane, 18-19 września 2008 r.

W dniach 18-19 września 2008 r. odbyła
się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Leśnik w Zakopanem
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Użytkowanie maszyn leśnych – badania
naukowe i dydaktyka”. Konferencję zorganizowała Katedra Mechanizacji Prac Leśnych
Uniwersytetu Rolniczego wraz z Dyrekcją
Regionalną Lasów Państwowych w Krakowie pod auspicjami Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej
Akademii Umiejętności. Konferencja była
okazją do spotkanie naukowców, dydaktyków oraz praktyków, specjalistów z zakresu eksploatacji techniki leśnej. Wybór
kolejny raz Zakopanego na miejsce obrad
nie był przypadkowy, gdyż oprócz dużej
gościnności umożliwia dogodny dojazd
uczestnikom z różnych ośrodków, również
zagranicznych.
W tym roku swoje osiągnięcia w badaniach
naukowych i procesie dydaktycznym prezentowało 45 naukowców (w tym 25 z zagranicy) z następujących ośrodków:
 Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu
(Słowacja),
 Uniwersytetu Rolniczego w Pradze (Czechy),
 Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego w Brnie
(Czechy),
 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 Akademii Rolniczej w Szczecinie,
 Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
w Warszawie,

 Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego
Lasów Państwowych w Bedoniu.
W ciągu 2 dni konferencji uczestnicy wygłosili 35 referatów obejmujących zakresem
niemal cały obszar techniki leśnej; zaczynając od urządzeń do obróbki nasion, poprzez
maszyny szkółkarskie, maszyny do przygotowania gleby i porządkowania zrębów,
maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
a na urządzeniach do konserwacji dróg
leśnych kończąc. W wielu prezentacjach
przewijały się ekonomiczne, ekologiczne
i ergonomiczne aspekty eksploatacji maszyn
na obszarach leśnych. Przedstawiono także
kilka nowych technologii i maszyn, które
w nieodległej przyszłości mogą zawitać do
praktyki leśnej. Pojawiły się także niezwykle
cenne opracowania dotyczące możliwości
wykorzystania symulacji procesów jako
alternatywnej formy edukacyjnej.
Konferencja, której organizacyjnie przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Walczyk,
miała oprócz przekazu merytorycznego dać
możliwość konsolidacji środowiska. Z tego
względu podkreślić należy fakt sporej ilości
prac, powstałych przy współpracy naukowców z praktykami, głównie pracownikami
Lasów Państwowych. Pierwszy dzień konferencji zakończono kolacją przy ognisku.
Sponsorem biesiady była firma „AGROTOP-KACZMAREK” z Niedźwiedzia, która przy współpracy z naukowcami i praktykami prowadzi prace nad wdrożeniem
techniki siewu punktowego w szkółkach
leśnych.
Wygłoszone w trakcie konferencji referaty
zostaną po uzyskaniu pozytywnych recenzji

opublikowane w formie monografii w Pracach Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności. Kolejna konferencja jest planowana na wrzesień 2010 roku.
dr inż. Paweł Tylek
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Kształtowanie ilościowych i jakościowych zasobów wodnych
na obszarach wiejskich – aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne”
połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
prof. dr hab. inż. Stanisława Krzanowskiego
Kraków-Dobczyce, 25-26 września 2008 r.

Prof. Stanisław Krzanowski

W dniach 25-26 września 2008 roku w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Dobczycach, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jałowcowa Góra”, miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa, której temat przewodni
brzmiał: Kształtowanie ilościowych i jakościowych zasobów wodnych na obszarach wiejskich
– aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne. Impulsem do jej organizacji, był obchodzony
w bieżącym roku przez prof. dr hab. inż. Stanisława Krzanowskiego, Jubileusz 70-lecia
jego urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej przy współudziale: Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN O/Kraków, Komitetu Gospodarki
Wodnej PAN – Sekcja Hydrologii, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie.
Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, natomiast patronat medialny czasopisma: Forum
Eksploatatora oraz Gaz, Woda i Technika Sanitarna.
Organizacja konferencji nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia, którego udzieliły jej firmy: FERRERO Polska i Pro-Eco Invest S. A. ECO Oczyszczalnie z Krakowa,
a także wspomniani wyżej w gronie współorganizatorów: RZGW i MPWiK S. A. W tym
miejscu Sponsorom należą się serdeczne podziękowania.
Pierwsza część konferencji poświęcona Jubileuszowi prof. Stanisława Krzanowskiego
odbyła się w Krakowie. Wśród licznie zgromadzonych uczestników były władze rektorskie
uczelni z JM Rektorem na czele, władze dziekańskie wydziału, małżonka i współpracownicy
Jubilata oraz zaproszeni goście. Konferencję i rozpoczynające ją uroczystości jubileuszowe
otworzył jak również im przewodniczył dziekan WIŚiG, a zarazem Kierownik Katedry
Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, prof. dr hab. inż. Jan Pawełek. W ciepłych
słowach przywitał zebranych na sali uczestników i oddał głos dr inż. Włodzimierzowi
Miernikowi, który przedstawił sylwetkę Jubilata. Prezentując sylwetkę Jubilata, dr inż.
Włodzimierz Miernik zaznaczył na wstępie, że krakowska uczelnia rolnicza była nie tylko
miejscem studiów prof. S. Krzanowskiego, ale także pierwszym i jedynym miejscem
pracy. W jej murach przeszedł kolejno wszystkie szczeble swojego awansu zawodowego,
począwszy od asystenta do profesora. Zainteresowania naukowe Jubilata, obejmowały
bogatą i zawsze aktualną problematykę dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej. Przełożyło się to bezpośrednio na bogaty dorobek działalności naukowej Profesora, obejmujący w sumie 153 publikacje i opracowania niepublikowane, których był autorem
lub współautorem. W tej liczbie znajdują się: rozdział w podręczniku, współautorstwo
monografii oraz 81 prac prezentujących oryginalne wyniki badań. Do tego dorobku
należy również dodać 72 opracowania studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie naukowe, wykonane na zlecenie jednostek administracji wodnej i przedsiębiorstw.
Znaczące są też dokonania Jubilata na polu działalności dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz nie tylko uczelni i wydziału, ale również na rzecz krakowskiego
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i krajowego środowiska naukowego. Po prezentacji sylwetki Profesora, przedstawiciele
władz uczelni, wydziału, współpracownicy i zaproszeni goście, gratulowali Mu wspaniałego jubileuszu oraz składali życzenia. Na zakończenie pierwszej części konferencji głos
zabrał Jubilat, który podziękował, wszystkim za obecność, otrzymane życzenia, kwiaty
i pamiątkowe upominki. Wyraził także szczerą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania tej uroczystości.
Na drugą część konferencji uczestnicy zostali przewiezieni do Dobczyc, gdzie
w koleżeńskiej, miłej atmosferze odbywała się prezentacja i dyskusja nad referatami.
Ich tematyka dotyczyła takich zagadnień jak: gospodarowanie wodą na obszarach rolniczych, zjawiska ekstremalne w hydrologii i ich wpływ na zasoby wodne, oddziaływania
budowli hydrotechnicznych na ilość i jakość wód, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków, zagrożeń jakości wód powierzchniowych i podziemnych, roli małej retencji
w zagospodarowaniu wód opadowych, oceny funkcjonowania oczyszczalni ścieków na
terenach wiejskich oraz procesów i technologii stosowanych w oczyszczaniu małych
ilości ścieków. W konferencji uczestniczyło 88 uczestników reprezentujących: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Gdańską,
Politechnikę Opolską, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Pomorską w Bydgoszczy, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ogółem
wygłoszono 32 referaty, natomiast 29 zaprezentowano w formie posterów. Zgłoszone
na konferencje referaty opublikowano w następujących czasopismach: Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich (5/2008), Gaz, Woda i Technika Sanitarna (9/2008),
Polish Journal of Environmental Studies (vol. 17, No 2C, 2008) oraz Enviroment
Protection Engineering (3/2008).
dr inż. Włodzimierz Miernik – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Andrzej Wałęga –V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Od lewej: prof. W. Rajda,
prof. S. Krzanowski z Małżonką,
prof. J. Pawełek

Sesja posterowa
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Eurobiotech 2008
Central European Congress of Life Sciences
Kraków, 17-19 października 2008 r.

Rejestracja uczestników

W dniach 17-19 października 2008 odbył się międzynarodowy kongres pod nazwą
Eurobiotech 2008 Central European Congress of Life Sciences. Kongres został zorganizowany przez stały Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Kazimierz Strzałka – UJ,
prof. Henryk Kołoczek – UR w Krakowie, prof. Tomasz Twardowski – Polska Federacja
Biotechnologii i mgr Ewa Woch – firma „Targi w Krakowie”.
Obrady prowadzone były w sesjach plenarnych i 7 sesjach panelowych: Medical Biotechnology, Pharmaceutical Biotechnology, Food for Life – Nutrigenomics, Animal Biotechnology,
Biomaterials, Intellectual Property Rights and Red Biotechnology oraz Searching for Private
Capital for Life Science Projects. Dodatkowo, po raz pierwszy w ramach Eurobiotech,
zostało zorganizowany w ostatnim dniu obrad spotkanie w atmosferze kawiarnianej
pt. Life Science Open Space prowadzone przez moderatorów z Kanady i Polski.

Nowoczesna aparatura

Przerwa „kawowa”

W Kongresie uczestniczyło, nie licząc studentów i jednio-dniowych gości, 480 osób
z 10 krajów Europy, Ameryk, Azji, Australii i Afryki. Uczestnicy wysłuchali 140 wykładów plenarnych i panelowych, prezentowano 189 posterów, 30 różnych komercyjnych
firm z Polski i zagranicy oferowało nowoczesna aparaturę, materiały i odczynniki oraz
inne usługi. Według zgodnej opinii przedstawicieli biznesu część targowa kongresu
zakończyła się sukcesem dla uczestniczących firm.
Wielkim powodzeniem cieszyły się prezentacje panelowe, a na podkreślenie zasługuje,
obserwowane po raz pierwszy, tak duże zainteresowanie obradami panelu Intellectual
Property Rights and Red Biotechnology oraz Searching for private capital for life science’
projects. W opinii Organizatorów dowodzi to, że polskie środowisko biotechnologów
wchodzi w następna fazę rozwoju, tj. komercjalizacji swoich osiągnięć naukowych.
Na temat obrad naukowych można by wiele interesujących rzeczy napisać, ale ze względu
na zwięzły i ograniczający się do spraw organizacyjnych charakter tego tekstu odsyłam
Czytelnika do specjalnego suplementu Acta Biochimica Polonica 4/2008, w którym opublikowano abstrakty wystąpień plenarnych, panelowych oraz abstrakty posterów. Ten
tom liczy 156 stron i świadczy o bogatej tematyce obrad.
Kongres Eurobiotech 2008 został zamknięty wystąpieniem piszącego te słowa oraz zaproszeniem na następny, który odbędzie się w czerwcu 2010 roku. Tematyka kolejnego
Kongresu poświęcona będzie tzw. White Biotechnology, a w pracach organizacyjnych
główna rola przypadnie naszemu Uniwersytetowi. Dlatego już teraz zapraszam naukowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do prac nad programem Eurobiotech 2010
– White Biotechnology, a władze uniwersyteckie proszę o pomoc w tym międzynarodowym
przedsięwzięciu, które na stałe wpisuje się w krajobraz naukowy Krakowa i Polski.
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Członkami Komitetu organizacyjnego byli: prof. S. Bielecki – Komitet Biotechnologii
przy Prezydium PAN, prof. M. Błażewicz – AGH, mgr Błachno – Centrum Innowacji UJ, prof. J. Dulak – UJ, dr K. Murzyn – Klaster Life Science Kraków, prof.
A. Dembińska-Kieć – CM UJ, prof. K. Kieć-Kononowicz – CM UJ, prof. P. Laidler
– CM UJ, prof. M. Pawlikowski – AGH, prof. P. Pisulewski – UR, prof. R. Słomski
– PAN, prof. Z. Smorąg – Instytyt Zootechniki w Balicach. W pracach organizacyjnych
aktywnie uczestniczyła Słowacka Akademia Nauk z Sekretarzem Naukowym Akademii,
dr Lubomirem Faltanem na czele.
Patronat Honorowy objęli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Prezydent Krakowa, Wojewoda
i Marszałek Małopolski, Rektorzy UJ i UR, Polska Akademia Umiejętności, Komitet
Biotechnologii PAN, Konsul Generalny Republiki Słowacji, Konsul Generalny Republiki
Czech, Słowacka Akademia Nauk oraz British-Polish Chamber of Commerce.
prof. Henryk Kołoczek

Otwarcie kongresu

69

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych”
PAU, Kraków, 24 października 2008 r.

Materiały konferencyjne zostaną
opublikowane w periodyku
Polskiej Akademii Umiejętności
Prace Komisji Nauk Rolniczych.

Dyskusja między prof. Maciejem
Giertychem i dr Moniką Konnert.
(fot. prof. Józef Walczyk)

Uczestnicy konferencji
(fot. prof. Józef Walczyk)

W dniu 24 października 2008 r. odbyła się w Gmachu Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postęp badań w zakresie genetyki
populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych.
Organizatorami konferencji była Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
Polskiej Akademii Umiejętności oraz Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew
Leśnych Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
W programie Konferencji znalazły się wystąpienia zaproszonych naukowców z czołowych
ośrodków badawczych z kraju i zagranicy zajmujących się zagadnieniami genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych. Celem konferencji było określenie możliwości zastosowania aktualnych wyników badań genetycznych do praktycznej hodowli selekcyjnej oraz opracowania programów i strategii genetyczno-hodowlanych zagospodarowania drzewostanów
w świetle istniejących zagrożeń ze strony czynników antropogresywnych, skutków ocieplenia klimatu oraz industrializacji i zadań związanych z pozaprodukcyjną funkcją lasu. W tym
kontekście priorytetowe stają się programy ochrony ginących zasobów genowych.
Po otwarciu konferencji przez przewodniczącego Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych prof. Stefana Wierzbowskiego, zostały wygłoszone następujące referaty: J. Sabor (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Rola badań genetycznych
w gospodarce leśnej Polski; W. Fonder (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie) – Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej w Polsce.
Perspektywy rozwoju programu do 2035 r; L. Paule (Technická Univerzita vo Zvolene,
Słowacja) – Aktualne problemy populacyjnej i biochemicznej genetyki drzew leśnych w Europie;
M. Konnert (Bayerisches Amt für forstliche Saat – und Pflanzenzucht (ASP) Teisendorf, Niemcy) – Wkład genetyki leśnej do zachowania trwałości lasów zagospodarowanych;
L. Mejnartowicz (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik) – Aktualny postęp prac nad oceną
zmienności genetycznej jodły pospolitej.
W dalszej części konferencji wystąpili: W. Chałupka (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik) wygłaszając referat Współczesne trendy w badaniach genetycznych drzew leśnych, oraz
pracownicy naukowi Zakładu Genetyki i Fizjologii IBL w Sękocinie: A. Jagielska – Identyfikacja gatunkowa modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) i japońskiego (Larix
kaempferri Sorg.) oraz ich mieszańców za pomocą markerów genetycznych, genetycznyc,
J. Nowakowska – Zastosowanie markerów polimorfizmu DNA w ocenie zmienności genetycznej wybranych populacji sosny i świerka, J. Matras – Możliwości weryfikacji granic
regionów nasiennych.
Sesję referatową oraz dyskusję prowadzili prof. Maciej Giertych oraz prof. B. Suszka
z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. W konferencji aktywnie uczestniczyli, poza
naukowcami i pracownikami lasów państwowych, również słuchacze podyplomowego
Studium Genetyki i Selekcji Drzew oraz członkowie Sekcji Genetycznej Koła Naukowego Leśników.
prof. dr hab. Janusz Sabor
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XVI Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich
Warszawa, 23-24 października 2008 r.

Wzorem lat ubigłych na początku roku
akademickiego odbył się Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich. Organizatorem
16. Zjazdu była Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
23 października 2008 r. odbyło się seminarium bolońskie, natomiast 24 października
w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich
miała miejsce dyskusja panelowa „Gazety akademickie – miejscem na debatę?”.
Moderatorem dyskusji była prof. Janina
Jóźwiak, dyrektor Instytutu Statystyki
i Demografii SGH (rektor SGH w latach
1993–1999), a współdyskunantami byli
prof. Adam Budnikowski (rektor SGH),
prof. Włodzimierz Lengauer (prorektor
Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań
naukowych i współpracy z zagranicą) oraz
prof. Tomasz Borecki, dyrektor Instytutu
Problemów Współczesnej Cywilizacji (rektor SGGW w latach 2002–2008).

Skrócony przebieg debaty
Profesor J. Jóźwiak rozpoczęła spotkanie, a redaktor Piotr Kieraciński (Forum
Akademickie) wprowadził do dyskusji
zwracając uwagę na podstawowe błędy
popełniane przy redagowaniu czasopism
akademickich:
1. błędy ortograficzne – permanentne pisanie z dużej litery słów: rektor, prorektor,
konferencja itp.
2. brak debaty o uczelni
3. gazeta powinna spełniać ważną rolę
w Public Relation między władzami
a społecznością uczelni
4. zbyt duży nacisk na promowanie uczelni
w gazetce

5. relacje z konferencji sprowadzają się
głównie do opisu uczestników, a nie
poruszają merytorycznych tematów
dyskusji.
Prof. A. Budnikowski zwrócił uwagę na
problem zbyt małej liczby autorów, których teksty często się powtarzają, a brak
jest nowych osób piszących w gazecie SGH.
Dodał, że gazeta akademicka nie powinna
stanowić reklamy osoby rektora. W gazetach powinny znajdować się informacje
o obronach doktoratów, bo są to ważne
informacje z punktu widzenia rozwoju nauki. Jego zdaniem gazeta może być
miejscem debaty lub polemiki. Dodał, że
spotyka się często z opinią, że pracownicy
nie chcą pisać artykułów, bo nie potrafią
spraw merytorycznych przelać na papier.
Jest zwolennikiem krytyki na łamach gazety,
ale redakcja powinna przed umieszczeniem
artykułu zbadać zgodność informacji z faktami. W jego odczuciu w prasie studenckiej
jest zbyt dużo niesprawdzonych informacji
i rzecznik prasowy SGH weryfikuje te informacje ze stanem faktycznym. Jako ekonomista dodał, że gazety akademickie nie
powinny być dotowane z budżetu uczelni
tylko powinny same na siebie pracować.
Prof. T. Borecki uważa, że debaty o uczelni
powinny się odbywać z całą społecznością
akademicką. Powiedział, że pełniąc funkcje
rektora był „rektorem bez godzin przyjęć”
i o każdej porze odpowiadał na pytania dotyczące uczelni. Powiedział, że na SGGW
działa gazetka studencka „Okiem studenta”
wychodząca w nakładzie 10 tys. egzempla-

rzy dofinansowywana ze środków uczelni.
Jako rektor nigdy nie ingerował w treść
gazetki tylko upoważnił Biuro Promocji
do zczytywania gazetki studenckiej, aby
nie było w niej informacji niezgodnych
z prawdą. Jest zwolennikiem krytyki, bo
odpowiedzialna władza krytyki się nie boi
– sam oczekiwał budującej krytyki. Dopuszcza również polemikę. Z obecnego punktu
widzenia żałuje, że za czasów jego kadencji rektorskiej było tak dużo jego zdjęć
w „Agricoli”. Zdaniem profesora artykuły
powinny być dobre i treściwe. Powinien być
większy przepływ informacji z posiedzeń
Senatu do społeczności.
Red. Piotr Kieraciński powiedział, że ważnym i bardzo interesującym działem gazet
akademickich jest kronika z informacjami
gdzie były władze rektorskie.
Prof. T. Borecki powiedział, że od lat
tradycją „Agricoli” (czasopisma SGGW)
jest zbiór wykładów inauguracyjnych ze
wszystkich wydziałów Uczelni. Dzięki
temu można dowiedzieć się więcej na temat różnorodnej działalności uczelnianych
pracowników nauki.
Prof. W. Lengauer powiedział, że jest czytelnikiem wszelkiego rodzaju gazet od 50
lat. Dodał, że sam jest redaktorem naczelnym wydawnictwa naukowego i uważa, że
aby egzystowało czasopismo akademickie
potrzebni są autorzy i czytelnicy, bo samo
redagowanie nie jest problemem. Należy
dbać o czytelników i dobrze dystrybuować
czasopisma. Z jego punktu widzenia jako
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historyka ważnym działem czasopisma jest
kronika i informacje o ważnych wydarzeniach. Powinny również być publikowane
wyniki ciekawych badań naukowych prowadzonych w uczelni. Błędy ortograficzne
polegające na nadużywaniu dużych liter
wynikają z „zadęcia” władz uczelni i przez
to artykuły stają się „ciężkie”. Gazety akademickie nie powinny być miejscem na
debatę, bo manipulują ludźmi.
Red. Piotr Kieraciński powiedział, że ze
względu na specyfikę gazet akademickich
i ich niewielkie nakłady samofinansowanie
nie jest możliwe, chyba, że na uczelniach
medycznych, gdzie hojnymi reklamodawcami mogą być firmy farmaceutyczne.
Jolanta Lenartowicz („Życie Uniwersyteckie” – Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu) powiedziała, że jej zdaniem
nadużywane są wielkie i rozbudowane
przenośnie np. „wielce szanowny Pan był
uprzejmy powiedzieć”.
Małgorzata Wanke-Jakubowska („Głos
Uczelni” – Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu) powiedziała, że na łamach czasopisma przeprowadzono sondaż i według

czytelników potrzebna jest debata. Brak
odwagi pracowników powoduje opóźnienie
rozpoczęcia. Według niej debaty szersze np.
na temat szkolnictwa wyższego są możliwe
bo na nie potrzeba tyle odwagi. W czasopismach uczelnianych potrzebne są szersze
informacje nt. działalności KRASP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PODSUMOWANIE DEBATY
Prof. W. Lengauer
 redakcje gazet akademickich powinny być
całkowicie niezależne od władz uczelni
 debata – tak, ale nie może być inicjowania przez władze uczelni.
Prof. T. Borecki
 niezależność gazet akademickich
 powinny być ciekawe (kronika, kawały
o profesorach)
 mądrą debatę może nawet rozpocząć
rektor
Po zakończeniu debaty uczestnicy zwiedzili
Bibliotekę Uniwersytecką oraz Uniwersytet
Warszawski.
Jako uczestnik Zjazdu Redaktorów Akademickich uważam, że tego typu spotkania
nie tyle są potrzebne ile konieczne. Moż-

na się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć
i nauczyć od doświadczonych redaktorów,
a także przedstawicieli pracowników naukowych uczelni. Spotkania są tym bardziej
cenne, gdy uczestniczą w nich przedstawiciele władz uczelni. Zazwyczaj to ich
osoby są najczęściej wymieniane podczas
uroczystości, konferencji czy sympozjów
opisywanych w gazetach akademickich.
Władze uczelni i osoby opisywane w artykułach niejednokrotnie mają inne zdanie
zwłaszcza w kwestii stylu, ortografii czy
merytorycznej poprawności artykułów niż
redakcja. Stąd też niezmiernie ważna jest
konfrontacja tych grup oraz „opracowanie”
artykułu satysfakcjonującego obie strony.
Jeżeli chodzi o merytoryczną stronę dyskusji
panelowej „Gazety akademickie – miejscem
na debatę?” to jak można wywnioskować
z przytoczonej dyskusji temat przewodni,
czyli debata, zszedł na dalszy plan. Może
i dobrze… Przecież gazeta akademicka powinna być właśnie swego rodzaju „kroniką”,
z której za parę lat nasi następcy będą mogli
się dowiedzieć co działo się np. w 1997 r.
(dla przypomnienia – pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego AR ukazał się w październiku 1995 r.). Jakie były konferencje
i wydarzenia w minionym okresie, a nie
będą dyskutować nad sympatiami i antypatiami dyskutantów czy też oceniać poszczególnych rektorów. Przecież debatując
o uczelni na łamach gazety akademickiej
oceniamy ją właśnie przez pryzmat władz
uczelni danej kadencji. Stosownym miejscem na debatę są posiedzenia Senatu,
gdzie przy zatwierdzaniu sprawozdania
z działalności uczelni oceniany jest rektor
i władze uczelni.
Monika Zębala

Uczetnicy zjazdu (fot. Zbigiew Sulima)
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Małopolska Noc Naukowców
z Uniwersytetem Rolniczym
Małopolska Noc Naukowców to popularno-naukowe wydarzenie będące częścią ogólnoeuropejskiego programu pod hasłem „Researches Night”. Projekt współfinansowany
jest w ramach 7 Programu Ramowego, a głównym jego koordynatorem pozostaje Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Drugi raz z rzędu noc z 26 na 27 września
należała do krakowskich, tarnowskich i nowosądeckich naukowców. Na seminariach,
wykładach i zajęciach praktycznych przybliżyli oni mieszkańcom Małopolski swoją pracę
i osiągnięcia. Popularyzowali karierę naukowca i zachęcali młodych ludzi do wstępowania w ich ślady.
W organizację Nocy Naukowców aktywnie włączył się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Przygotowano atrakcyjny program, na który składały się pokazy, prezentacje
i wykłady przygotowane przez pracowników naukowych i studentów Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt, Wydziału Ogrodniczego oraz Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych. Wszystkie spotkania odbywały się w budynkach UR przy al. Mickiewicza
i al. 29 Listopada.
Naukowcy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zaprezentowali żywe okazy różnych
gatunków zwierząt. Znalazły się tam m.in. fretki, chomiki, szczury, króliki oraz węże,
które jak zwykle cieszyły się największym zainteresowaniem zwiedzających. Nie zabrakło także piskląt, które jak magnez przyciągały licznie przybyłe dzieci chcące choć
przez chwilę potrzymać w rękach „puchate kulki”. Bardziej dojrzałym emocjonalnie
słuchaczom dr inż. Marcin Lis prezentował etapy i wady rozwojowe zarodków kurzych.
Równocześnie w pomieszczeniach dydaktycznych Katedry Zoologii i Ekologii prezentowano ekspozycję pasożytów bytujących w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt
domowych. Zagadnieniom pasożytnictwa poświęcony był także wykład dr Sławomira
Kornasia zagadkowo zatytułowany „Co nas gryzie?”. Z kolei prof. Olga Szeleszczuk
podczas prelekcji na temat „Twój nowy ulubieniec” opowiedziała o hodowli i pielęgnacji
zwierząt utrzymywanych przez człowieka w warunkach domowych.
Równie atrakcyjny program przygotowano na Wydziale Ogrodniczym. Odwiedzający
obiekty UR przy al. 29 Listopada mogli dowiedzieć się m.in. jak smakują mało znane,
a coraz częściej spotkane w naszych sklepach, owoce egzotyczne. Na ich temat informacji
udzielała dr Monika Bieniasz, która opowiadała o sposobach ich przyrządzania i właściwościach prozdrowotnych. Po korytarzach budynku roznosił się zapach pysznej zupy
brokułowej, gotowanej przez dr hab. Edwarda Kunickiego, prof. UR. Jej smak doceniło
wielu odwiedzających w tym czasie gości, nierzadko prosząc o przekazanie tajników jej
sporządzania. Miłośnicy kwiatów mogli podziwiać zapachy nocnego ogrodu i poćwiczyć układanie bukietów florystycznych pod fachowym okiem dr Bożeny Pawłowskiej
i dr Bożeny Szewczyk-Taranek. Na tych, którzy woleli nauki ścisłe czekał dr Adam

Preparaty pasożytów

Owoce ze Stacji Doświadczalnej w Garlicy

Młody naukowiec
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Świderski z „tańczącymi” reakcjami chemicznymi i schematami wybranych wiązań
chemicznych zrobionymi z kasztanów. Mgr Patrycjusz Nowik prezentował szybko
rozrastającą się wydziałową kolekcję owadów, na którą składa się coraz więcej okazów
nie występujących w naszej strefie klimatycznej. Dużą popularnością cieszyły się także
gry, konkursy i turniej ping-ponga pod hasłem „Ograj profesora”. Turniej poprowadził dr Aleksander Gonkiewicz, a tytułowym „profesorem” był prof. Stanisław Rożek. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody i upominki. Zwiedzający zostali także
obdarowywani przez dr Ewę Dziedzic roślinkami w probówkach. Tej nocy Wydział
odwiedziło około 800 osób.

Klucie piskląt

Program Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych, który koordynował dr Rafał
Barański, poprowadzili pracownicy i doktoranci Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa. W ramach imprezy zaprezentowano 4 pokazy o tematyce związanej z biotechnologią,
genetyką i hodowlą roślin: komórka, jądro, chromosomy; zobacz DNA; rośliny w szkle
oraz warzywa jakich nie znamy. Wszyscy, którzy odwiedzili katedrę tego wieczoru mogli
między innymi zapoznać się z pracą mikroskopu elektronowego, oglądając w dużym powiększeniu własnoręcznie przygotowane preparaty mikroskopowe z cebuli, a także ocenić
żywotność pyłku wybranej przez siebie rośliny. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję
ucierania tkanki roślinnej w ciekłym azocie podczas przeprowadzanego pokazu izolacji
DNA, inni natomiast pasażowali marchew i tytoń w warunkach sterylnych (komora
z laminarnym przepływem powietrza), które później na pamiątkę zabierali ze sobą do
domu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja marchwi uprawnej pochodzącej
z Azji, Afryki, Ameryki i Europy, o różnych barwach korzeni, białej, żółtej, pomarańczowej, czerwonej i czarnej. Można było podziwiać nie tylko jej kolory, ale również walory
smakowe. Prezentacje katedry, z których wymieniono tylko niektóre cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Tego wieczoru katedrę odwiedziło ponad 400 osób.

Domowe zwierzęta

Układanie bukietów z dr Bożeną Pawłowską

Noc z naukowcami Uniwersytetu Rolniczego należała do bardzo udanych. Goście mogli
dowiedzieć się o wielu interesujących zagadnieniach i ciekawie spędzić wolny czas, odrywając się być może od ekranu telewizora. Uczelnia natomiast miała okazję do ponownego
zaprezentowania się i promocji wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski.
mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek

Zupa brokułowa prof. E. Kunickiego

Podziękowanie
Wszystkim pracownikom, studentom oraz pracownikom administracji
aktywnie uczestniczącym w Nocy Naukowców gratuluję pomysłów
i składam serdeczne podziękowania.

Prof. Krystyna Koziec, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Koordynator Nocy Naukowców
Świat pod mikroskopem
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Spotkanie z Jubilatami
Uroczyste spotkanie władz Uczelni z Jubilatami odchodzącymi na emeryturę, odbyło się
24 października 2008 roku w Sali Senackiej Collegium Godlewskiego UR.

Wykaz osób odchodzących na emeryturę w roku akademickim 2007/2008
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr Stanisława Karolczyk-Kostuch – Katedra Chemii
Dr inż. Helena Pawłowska – Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Dr Janina Szczepaniak – Katedra Ekonomii
Dr inż. Alicja Szylak – Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin

Pracownicy Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr hab. inż. Helena Paczoska-Eliasiewicz, prof. UR – Katedra Fizjologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. Stanisław Krzanowski – Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Prof. dr hab. Włodzimierz Rajda – Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Dr inż. Aleksy Gałka – Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
Dr inż. Piotr Michalski – Zakład Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego
Dr inż. Jacek Myczka – Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Dr inż. Marek Plewako – Katedra Geodezji
Wydział Leśny
Prof. dr hab. Edward Feliksik – Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej
Dr Alicja Gäntner – Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu

Pracownicy Wydziału Ogrodniczego

Wydział Ogrodniczy
Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek – Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką
Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Andrzej Wnuk – Katedra Ochrony Roślin
Dr Maria Bartyńska – Katedra Ochrony Roślin
Wydział Technologii Żywności
Prof. dr hab. Tadeusz Kołczak – Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Studium Języków Obcych
Mgr Barbara Kwaśniak – Kwerka
Uczestnicy spotkania
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Biblioteka Główna
Mgr Jolanta Bylok
Mgr inż. Elżbieta Michałowska
Inż. Krystyna Turzańska
Maria Strutyńska

Dr hab. B. Ścigalska, H. Walas

Prof. M. Moś, dr inż. M. Pawłowska

Uczestnicy spotkania

Pracownicy Techniczni
Mgr inż. Wanda Klohes – Katedra Hodowli Bydła
Mgr Jerzy Korfel – Katedra Fizjologii Roślin
Mgr inż. Bożena Radecka – Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
Mgr inż. Irena Sroka-Kruczek – Katedra Hodowli Bydła
Mgr Michalina Szlachta – Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Mgr inz. Barbara Witkowska – Katedra Fizjologii Zwierząt
Inż. Stefania Pipień – Zespół Laboratoriów Wydziału
Inż. Maria Wałecka – Katdra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej
Małgorzata Gustkowicz – Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Kazimiera Łapa – Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych
Zofia Matysiak – Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Jadwiga Waligóra – Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Barbara Woszczyna – Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Administracja
Dr Marta Kacińska
Mgr Anna Mazur
Inż. Zofia Woźniak
Liliana Drzał
Wiesława Kubas
Barbara Niedbała
Halina Stanek
Halina Walas
Obsługa
Krystyna Kasperkiewicz
Władysław Molenda
Stanisława Sienko
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Informacja o rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne
w roku akademickim 2008/2009
Przebieg rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2008/2009
Rekrutacja kandydatów na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przeprowadzona została
w oparciu o system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK), obejmujący
studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia.
System ten Uniwersytet Rolniczy stosuje
od 2006 roku. Każdego roku wprowadza
się zmiany do systemu w celu ułatwienia
procedur rejestracyjnych. Kandydat, aby
przystąpić do rekrutacji na Uniwersytet,
musiał zarejestrować się w systemie (uzyskując specjalne konto chronione hasłem
oraz identyfikator) następnie wprowadzić
swoje dane osobowe oraz dane dotyczące
wykształcenia, wymagane do wypełnienia
podania o przyjęcie na studia. Wygenerowany automatycznie w pliku pdf i wydrukowany formularz podania wraz z opłatą
rekrutacyjną kandydat składał w wydziałowej komisji rekrutacyjnej a następnie po
zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia
dostarczał komplet pozostałych wymaganych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie lekarskie, zdjęcia itp.).
Podstawą do przyjęcia na studia były wyniki egzaminu maturalnego zdawanego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym
z jednego (lub dwóch w przypadku Biotechnologii) przedmiotu kierunkowego
oraz połówkowe wyniki z języka polskiego
i języka obcego. Przy ustalaniu wymagań
rekrutacyjnych uczelnia wymaga wyboru
od maturzystów takich przedmiotów, któ-

rych opanowanie potwierdzone wynikiem
na maturze, umożliwi im studiowanie na
danym kierunku. Duża różnorodność świadectw dojrzałości kandydatów na studia
stawia uczelnię przed trudnym problemem
ustalenia kryteriów sprawnego i skutecznego wyłonienia najlepszych przyszłych
studentów.
Termin rejestracji na studia stacjonarne
upłynął 7 lipca 2008 r. a na studia niestacjonarne 22 sierpnia 2008 r. jednak nie
wszystkie wydziały zdołały wypełnić limit
w związku z tym ogłoszono dodatkowy
nabór, który obejmował na studiach stacjonarnych następujące kierunki: Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technikę
Rolniczą i Leśną, Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynierię Produkcji oraz Zootechnikę a na studiach niestacjonarnych:
Rolnictwo, Technikę Rolniczą i Leśną
oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji.
Ogłoszenie dodatkowego naboru spowodowało wzrost kandydatów na studiach
stacjonarnych w stosunku do ubiegłego
roku. W postępowaniu kwalifikacyjnym
na studia I stopnia w roku akademickim
2008/2009 brało udział łącznie 8570 osób,
w tym 7150 na studia stacjonarne i 1420
na studia niestacjonarne. To o 10% więcej niż w ubiegłym roku na studiach stacjonarnych i o 15,5% mniej na studiach
niestacjonarnych. Łącznie w skali Uczelni liczba kandydatów wzrosła z 8116 do
8570 to jest o 5,3%. Wśród kandydatów
przeważały osoby z „nową maturą”, któ-

rzy na studiach stacjonarnych stanowili
97,4% natomiast na studiach niestacjonarnych 83,9%. Liczbę kandydatów ogółem
i w przeliczeniu na jedno miejsce według
limitu przyjęć oraz liczbę osób przyjętych
na studia na poszczególne kierunki przedstawia tabela 1. Po raz pierwszy w 2008
roku odbył się nabór na kierunek Biologia
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
oraz na kierunek Towaroznawstwo na Wydziale Technologii Żywności.
Z zestawienia (tab. 1) wynika że najpopularniejszym kierunkiem pod względem
liczby kandydatów-ogółem jest Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
z liczbą 1153 kandydatów na studiach
stacjonarnych i 233 na niestacjonarnych.
Na drugim i trzecim miejscu na studiach
stacjonarnych znalazły się: Inżynieria
Środowiska 845 kandydatów i Geodezja
i Kartografia 678 kandydatów. Jednak
w stosunku do limitu, po przeliczeniu
kandydatów na jedno miejsce zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym kierunkiem
okazała się Biotechnologia (8,1 na jedno
miejsce) a w dalszej kolejności Biologia
– 5,4, Geodezja i Kartografia – 4,5 oraz
Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska – po 4,0. Średnio na jedno miejsce na
studiach stacjonarnych starało się trzech
kandydatów. Na studiach niestacjonarnych
najwięcej kandydatów odnotowano na kierunkach: Leśnictwo – 272 i Technologia
Żywności i Żywienie Człowieka – 233
kandydatów.
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Tabela 1
Liczba kandydatów i przyjętych na I rok w roku akad. 2008/2009 (wg stanu na 1 października 2008 r.)

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

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
kandydaci
kandydaci
kierunek studiów
kandydaci przyjęci
limit
kandydaci przyjęci
limit
/1 miejsce
/1 miejsce
Rolnictwo
294
169
180
1,6
110
110
150
0,7
Zarządzanie
290
115
90
3,2
95
77
90
1,1
Ochrona Środowiska
479
135
120
4,0
95
54
90
1,1
Ekonomia
211
60
60
3,5
–
–
–
–
Leśnictwo
635
240
240
2,6
272
165
165
1,6
Zootechnika
388
231
270
1,4
68
44
60
1,1
Rybactwo
54
42
60
0,9
–
–
–
–
Biologia
322
60
60
5,4
–
–
–
–
Inżynieria Środowiska
845
216
210
4,0
180
106
130
1,4
Geodezja i Kartografia
678
177
150
4,5
187
142
150
1,2
Ogrodnictwo
581
311
300
1,9
108
82
130
0,8
Technika Rolnicza i Leśna
160
54
90
1,8
57
50
45
1,3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
322
128
90
3,6
15
11
45
0,3
Technologia Żywności
1153
329
330
3,5
233
150
150
1,6
i Żywienie Człowieka
Towaroznawstwo
134
65
50
2,7
–
–
–
–
Biotechnologia
604
76
75
8,1
–
–
–
–
Razem
7150
2408
2375
3,0
1420
991
1205
1,2

Obecnie Uczelnia prowadzi nabór na 16
kierunków. Od roku 2009 oferta kształcenia zostanie poszerzona o kolejne dwa
kierunki: Gospodarkę Przestrzenną na
Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz międzywydziałowy kierunek Architektura Krajobrazu prowadzony przez
Wydział Ogrodniczy i Wydział Inżynierii
Środowiska i Geodezji.
Rok 2008 to kolejny rok, w którym naukę
w szkołach wyższych rozpoczyna młodzież
z tzw. niżu demograficznego. W sytuacji
gdy w ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba uczelni niepublicznych i państwowych wyższych szkół zawodowych
a ilość oferowanych miejsc dla przyszłych
studentów przekracza liczbę tegorocznych maturzystów, wyraźnie widać trudności z wypełnieniem przyjętych limitów
przyjęć zarówno na studia stacjonarne jak
i niestacjonarne. Powyższy problem dotyka
również Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
W ostatnich latach ogłaszane są dodatkowe nabory, które trwają niekiedy do końca

września. Jest to jedyny sposób na wypełnienie limitu. Wiele kandydatów rejestruje
się na kilka kierunków a po ostatecznej deklaracji na wybrany kierunek zwalniają się
miejsca na pozostałych. Liczbę kandydatów
na studia na przełomie poszczególnych lat
przedstawiają wykresy nr 1 i 2.
Mając na uwadze wyżej wymienione problemy przy wypełnieniu limitów przyjęć
na studia, Uniwersytet Rolniczy podjął już
działania wyprzedzające, mające na celu
ograniczenie ich skutków w latach następnych. Zintensyfikowana została akcja promocyjna obowiązującej oferty dydaktycznej oraz warunków naboru i studiowania.
Prowadzimy analizę przyszłego rozłożenia
limitu przyjęć na poszczególne wydziały,
kierunki studiów jak i trybu studiowania
(studia stacjonarne i niestacjonarne). Oferujemy przyszłym studentom nowoczesną,
komfortową bazę socjalną, trwają dalsze
prace modernizacyjne w kolejnych obiektach dydaktycznych.
mgr Wacław Trojan
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Wykres 1

Wykres 2
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Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie UR
w Krakowie na rok akademicki 2008/2009
odbyła się w dniu 10 września 2008 r. na
studia stacjonarne oraz 13 września 2008 r.
na studia niestacjonarne.
Rada Programowa Studium Doktoranckiego pozytywnie oceniła poziom kandydatów

na studia. Na podkreślenie zasługuje dobre
przygotowanie z języka zachodniego.
Ogółem na I rok studiów przyjęto 66 osób,
w tym na studia stacjonarne – 49, a na
niestacjonarne – 17 osób.
W tabeli przedstawiono aktualną liczbę
słuchaczy studiów doktoranckich naszej
Uczelni.

I rok po
rekrutacji

I rok

II rok

III rok

IV rok

Razem

Wydział

SD NSD

SD NSD

SD NSD

SD NSD

SD NSD

SD NSD

Rolniczo-Ekonomiczny

11

2

11

–

3

2

7

1

2

34

5

Leśny

4

4

4

2

3

2

5

10

4

20

18

9

2

3

–

5

–

6

–

4

27

2

3

2

3

1

1

1

1

–

2

10

4

Ogrodniczy

9

1

1

–

6

–

2

1

7

25

2

Agroinżynierii

3

3

3

3

3

1

4

–

4

17

7

Technologii
Żywności

10

3

8

5

3

3

5

1

2

28

12

Razem

49

17

33

11

24

9

30

13

25

161

50

Rok
liczba

Hodowli i Biologii Zwierząt
Inżynierii
Środowiska
i Geodezji

Ogółem

66

44

33

43

25

Składanie podań

Komisja rekrutacyjna

211

Stan na 15.09.2008 r.

SD – stacjonarne studia doktoranckie
NSD – niestacjonarne studia doktoranckie

Kierownik Studium Doktoranckiego
prof. dr hab. Janusz Rząsa

79

Wyniki rekrutacji

Rolnictwo wsparte na rzetelnej
wiedzy, jest szansą gospodarki
światowej
Z Dawidem Mrowcem, studentem pierwszego roku Technologii Żywności,
rozmawia Szymon Sikorski
Czym kierowałeś się wybierając kierunek
studiów?
Uważam, że wybierając kierunek studiów
należy kierować się zarówno swoimi zainteresowaniami jak i też realiami rynku
pracy. Rozwijając tę pierwszą zasadę, mogę
powiedzieć, że w gimnazjum bardzo interesowały mnie zarówno biologia jak i chemia. Z tego też powodu w liceum wybrałem
klasę o profilu biologiczno-chemicznym.
Natomiast przechodząc do drugiego kryterium, czyli możliwości zatrudnienia.
Sektor rolniczy w każdej gospodarce narodowej ma przed sobą wielką przyszłość.
Wystarczy wspomnieć niby prostą rzecz,
ale przecież wszyscy prawnicy, lekarze czy
ekonomiści muszą coś jeść. A właśnie od
poziomu wykształcenia rolników oraz całej sfery szeroko pojętych zawodów około

Dawid Mrowiec – student WTŻ

rolniczych zależy zarówno jakość żywności
jak i również jej cena.
Jakie znaczenie ma dla ciebie fakt, że
studiujesz na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie?
Słowo uniwersytet jest kojarzone jednoznacznie z placówką naukową o najwyższym
poziomie kształcenia. Wiem, że jeszcze rok
temu uczelnia ta nosiła nazwę Akademii
Rolniczej, lecz wiem również, że to właśnie w uznaniu poziomu i wszechstronności
kształcenia przyznano jej statut uniwersytetu. Jestem dumny, że już od pierwszego
roku studiuję na Uniwersytecie Rolniczym,
zwłaszcza w takim mieście jak Kraków.
Technologia żywności, to twój kierunek
studiów. Co można po nim robić?
Wszechstronność tego kierunku umożliwia po jego zakończeniu podjęcie pracy
zarówno w laboratoriach gdzie dokonywana
jest kontrola jakości produktów żywnościowych, jak i w stacji sanitarno-epidemiologicznej, czyli w Sanepidzie. Co wybiorę,
to czas pokarze.
Jak w skali szkolnej, czyli od 1 do 6 oceniasz proces rekrutacji?
We wskazanej skali, oceniam go na +5. Dużym ułatwieniem była elektroniczna forma
składnia dokumentów. Strona poświęcona
rekrutacji działała bez zarzutów. Wszystkie
informacje podawane były przejrzyście z jasno określonymi wymaganiami i terminami,
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jakich należało dotrzymać. Spodobało mi
się także, że po wprowadzeniu do systemu
swoich danych osobowych, wszelkie podania kompilowały się automatycznie. Pisma
te po przeczytaniu wystarczyło jedynie podpisać i wysłać lub przywieść. Mogę również
pochwalić obsługę, z jaką spotkałem się na
uczelni. Pan, który mnie przyjmował, jasno wyjaśnił, jakich dokumentów oczekuje,
zresztą byłem na to przygotowany, gdyż
ze strony internetowej już to wiedziałam.
On odebrał je, potwierdził ich zgodność
i w ciągu 5 minut załatwiłem wszystko.
Czy stałeś w jakichś kolejkach, czy było
nerwowo, przed drzwiami, gdzie odbywała się rekrutacja?
Ubiegałem się o przyjęcie na uczelnie
w drugiej rekrutacji i wówczas nie było
ani kolejek, ani też żadnych nerwowych
sytuacji pod drzwiami pokoju rekrutacji.
Pytałem moich kolegów jak było przed wakacjami, odpowiedzi, że spokojnie i konkretnie. Po tym, czego ja doświadczyłem
nie mam powodu im nie wierzyć.
Wspomniałeś, że ta ocena to +5, dlaczego
zatem nie 6?
Uważam, że robienie kserokopii dokumentów można zastąpić ich skanowaniem
i wówczas nie byłoby konieczne wysyłanie
ich pocztą tradycyjną. Pomysł ten wydaje
się uzasadniony, gdyż i tak przy osobistym
kontakcie z pracownikiem rekrutacji, dokonywane jest sprawdzenie autentyczności
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przedkładanych materiałów. To w moim
odczuciu warto zmienić.
Jakiego przedmiotu najbardziej się obawiasz i popraw mnie, jeżeli się pomylę,
że jest to matematyka?
Nic dodać nic ująć – istotnie najbardziej
obawiam się matematyki, nawet nie tyle
ćwiczeń, co wykładów. Mam jednak nadzieję, że sobie poradzę.
Na który z przedmiotów oprócz matematyki, co zrozumiałe, chcesz położyć
największy nacisk?
Na lektorat języka angielskiego. Znaczna
część publikacji przyrodniczych przygotowywana jest w tym właśnie języku, zatem pogłębianie wiedzy wymaga biegłości
lingwistycznej. To po pierwsze, po drugie
angielski skutecznie wypiera zarówno niemiecki jak i francuski, a zatem chcąc być
w pełni europejczykiem warto znać ten język. Istnieje jeszcze trzeci powód, posiadanie wyższego wykształcenia zobowiązuje do
pewnego poziomu intelektualnego, warto
i o tym pomyśleć.
Muszę Cię zapytać o jedną ważną rzecz,
niemal fundamentalną, którą postanowiłem zostawić sobie na koniec. A zatem: czy
masz pojęcie jak wygląda praca na roli?
Tak. Bardzo często pomagam moim
dziadkom i to daje mi pewien fundament
wiedzy, na którym chcę budować swoją
przyszłość.
Czyli wiesz jak wygląda na przykład
koń?
Tak, ale przecież, koń, jaki jest każdy widzi,
jak to napisał w pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej Nowe Ateny – Benedykt
Chmielowski.
W imieniu Redakcji naszego Biuletynu
Informacyjnego, życzę Ci powodzenia
w nauce i spełnienia marzeń pokładanych
z wybranym kierunku studiów.

Salony Maturzystów
jako forma sprzedaży
osobistej
Ponad 200 tysięcy uczniów odwiedziło zorganizowane w 17 miastach Polski
Salony Maturzystów Perspektywy 2008.
Uniwersytet Rolniczy uczestniczył w targach krakowskich, katowickich, kieleckich
i rzeszowskich.
Wrzesień to ważny miesiąc dla uczniów
ostatniej klasy szkoły średniej. To Właśnie
do jego końca należy złożyć pisemną deklarację chęci przystąpienia do egzaminu
maturalnego, podać temat prezentacji z języka polskiego i określić listę dodatkowych
przedmiotów, z których zamierza się zdawać
egzamin. Na szczęście jest to wstępna decyzja. Na ostateczne deklaracje uczniowie
mają czas do 7 lutego 2009 roku.

Spada liczba maturzystów
Symulacje dotyczące przyszłej liczby kandydatów na studia, są raczej pesymistyczne.
Stopniowo spada liczba maturzystów. Potwierdzają to dane statystyczne, z których
wynika, że zmniejsza się liczba młodzieży
studiującej i przyjmowanej na pierwszy rok
studiów. Rośnie też konkurencja na rynku edukacyjnym, co w połączeniu z niżem
demograficznym skłania wszystkie wyższe
uczelnie do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod promocji. Oprócz internetu – ważnym źródłem poszukiwania
informacji o szkołach wyższych są targi
edukacyjne i organizowane na uczelniach
– dni otwarte.

Sprzedaż osobista
Taki bezpośredni kontakt z potencjalnym
kandydatem na studia możemy potraktować

jako sprzedaż osobistą. Cechą specyficzną
sprzedaży osobistej, jako środka komunikacji
jest dwustronny charakter więzi pomiędzy
nadawcą i odbiorcą. Najważniejszy w tym
przypadku jest kontakt między sprzedawcą
usługi – szkołą, a potencjalnym nabywcą
– uczniem, w czasie, którego następuje
wymiana informacji. Potencjalny student
dowiaduje się o wymaganiach, warunkach
studiowania, prowadzonych kierunkach
studiów, natomiast wnikliwa obserwacja
i rozmowa pozwala usługodawcy pozyskać
cenne informacje o potrzebach i preferencjach odbiorców. Młodzież poszukuje szybkiej, prostej i łatwo dostępnej informacji.
Przetrwanie uczelni zależy od poziomu nauczania oraz stopnia adaptacji do pojawiających się zmian w otoczeniu zewnętrznym.
Bezpośredni kontakt, możliwość zadawania
szczegółowych pytań oraz dostęp do broszur,
ulotek i gadżetów reklamowych pozytywnie wpływa na utrwalenie wizerunku szkoły
w świadomości młodych ludzi.

W 17 ośrodkach akademickich odbyły się
targi edukacyjne
Z myślą o przyszłorocznych maturzystach,
Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz
z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” zorganizowały w 17 największych ośrodkach
akademickich Salony Maturzystów. Targi
miały na celu przekazanie uczniom klas
maturalnych, ich rodzicom i nauczycielom
kompleksowych informacji potrzebnych
do właściwego przygotowania się do matury. Prezentacjom towarzyszyły spotkania
z przedstawicielami Okręgowych Komisji
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Egzaminacyjnych na temat specyﬁki poszczególnych egzaminów maturalnych oraz zmian,
jakie przygotowało Ministerstwo Edukacji
Narodowej na najbliższe dwa lata.

Uniwersytet Rolniczy zaprezentował się
w nowych barwach
Uniwersytet Rolniczy był obecny na targach
edukacyjnych w Krakowie, Katowicach,
Kielcach i Rzeszowie. Przypomnijmy, że
wraz ze zmianą nazwy, uczelnia uzyskała
nową identyfikację wizualną. Kolorem dominującym stał się kolor bordowy, który
spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na
jesiennych Salonach Maturzystów. Ulotki
reklamowe i broszury, które bezsprzecznie
tworzyły wizualną całość ze stoiskiem, cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród
odwiedzających.
Pozostaje mieć nadzieję, że zainteresowanie
targami zaowocuje chęcią podjęcia nauki
właśnie na Uniwersytecie Rolniczym.

Salon Maturzystów w Krakowie (fot. I. Jachimczyk)

Stoisko naszej Uczelni cieszyło się szczególnym zainteresowaniem młodzieży (fot. I. Jachimczyk)
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mgr inż. Izabella Jachimczyk

studenci

Stypendia dla wybitnych słuchaczy studiów doktoranckich

Projekt „InnoGrant
– Program wspierania innowacyjnej
działalności doktorantów”
Konsorcjum złożone z Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej, Akademii
Górniczo – Hutniczej w ramach konkursu
zamkniętego uzyskało dofinansowanie projektu pt. „InnoGrant – Program wspierania
innowacyjnej działalności doktorantów”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.6. Dotacja pochodzi z funduszy
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pozostających w gestii Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Projekt przeznaczony jest dla 110 wybitnych słuchaczy studiów doktoranckich,
których naukowe osiągnięcia w czasie
studiów wpisują się w Strategię Rozwoju
Województwa Małopolskiego oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa
Małopolskiego.
Jednorazowe stypendium w wysokości
10 tys. złotych przydzielono kandydatom,
których dotychczasowy dorobek naukowy
został wysoko oceniony przez trzech niezależnych recenzentów. Projekt będzie realizowany w listopadzie i grudniu br., a jego
podsumowania dokona się na konferencji
naukowej w dniu 5 grudnia 2008 r.
Koordynację wszelkich działań związanych
z realizacją projektu prowadzi Biuro Programów Międzynarodowych Uniwersytetu
Rolniczego.

Laureaci konkursu na stypendia w ramach projektu
„InnoGrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów”
Nazwisko i imię
Baran Agnieszka
Bednarek Łukasz
Błońska Ewa
Bujoczek (Bylicka) Małgorzata
Byczyński Łukasz
Fedorczak Jacek
Górka Paweł
Kalicka Dorota
Kamińska Iwona
Kiełbasa Barbara
Klamka Krzysztof
Klimek Agnieszka
Klocek-Górka Beata
Kołton Anna
Krystyjan Magdalena
Lasek Olga
Lenart Anna
Lis Stanisław
Macko Alicja
Masternak Katarzyna
Pająk Paulina
Pastuszka Dorota
Pawłowska Katarzyna
Piwowarczyk Barbara
Sajdak Aleksandra
Stachura Tomasz
Strutyński Mateusz
Wrona Paulina
Zemanek Janusz
Zielińska-Nowak Monika

Wydział
Rolniczo-Ekonomiczny
Leśny
Leśny
Leśny
Technologii Żywności
Hodowli i Biologii Zwierząt
Hodowli i Biologii Zwierząt
Technologii Żywności
Ogrodniczy
Rolniczo-Ekonomiczny
Agroinżynierii
Rolniczo-Ekonomiczny
Hodowli i Biologii Zwierząt
Ogrodniczy
Technologii Żywności
Hodowli i Biologii Zwierząt
Rolniczo-Ekonomiczny
Agroinżynierii
Ogrodniczy
Leśny
Technologii Żywności
Technologii Żywności
Hodowli i Biologii Zwierząt
Ogrodniczy
Rolniczo-Ekonomiczny
Inżynierii Środowiska i Geodezji
Inżynierii Środowiska i Geodezji
Technologii Żywności
Agroinżynierii
Rolniczo-Ekonomiczny
prof. dr hab. Krystyna Koziec
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II Konkurs dla uczniów
Krakowskich Szkół Gimnazjalnych
Zwycięzcą Konkursu została
uczennica Gimnazjum Nr 2
w Krakowie – Estera Mandecka.
Druga nagroda przypadła
w udziale Katarzynie Skibińskiej
(Gimnazjum Nr 1), a laur za
trzecie miejsce otrzymała
Joanna Putanowicz
(Gimnazjum Nr 1).

18 czerwca 2008 roku w siedzibie Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie II Konkursu dla
uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych,
zorganizowanego pod tytułem Wpływ działalności człowieka na ekosystemy wodne
Polski. W Konkursie tym, zorganizowanym
wspólnie przez Katedrę Ichtiobiologii i Rybactwa oraz WWF Polska udział wzięło
kilkudziesięciu gimnazjalistów, którzy na
adres organizatorów przesłali wypracowanie
na jeden ze wskazanych tematów.
Zarówno temat pierwszy: „…dzieci i ryby
głosu nie mają …” Gdyby jednak dwuśrodowiskowe ryby wędrowne głos miały, co
powiedziałyby człowiekowi?, dlaczego wymarły? Opisz działania niezbędne dla przywrócenia tych cennych ryb naszym rzekom,
jak i temat drugi Rola pozarządowych organizacji na przykładzie międzynarodowej
organizacji ekologicznej WWF w restytucji
i ochronie dwuśrodowiskowych ryb wędrownych w polskich rzekach i Morzu Bałtyckim
cieszyły się wśród uczestników dużym zainteresowaniem. Wyboru najlepszych prac
dokonało Jury Konkursu, w którego skład
weszli pracownicy naukowi Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa. Warto dodać, iż do
udziału w konkursie zaproszono wszystkie
szkoły gimnazjalne w Krakowie.
Konkurs ten miał na celu nie tylko zaprezentowanie uczniom szkół gimnazjalnych
podstaw interesujących i przyszłościowych
dziedzin nauki, jakimi są hydrobiologia
i ichtiologia, ale również promowanie
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wśród młodzieży gimnazjalnej szeroko
pojętych zachowań proekologicznych.
Laureaci, którzy pod opieką nauczycieli
licznie przybyli na rozstrzygnięcie konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy oraz
cenne nagrody rzeczowe z rąk Honorowego
Patrona Konkursu – kierownika Katedry
Ichtiobiologii i Rybactwa prof. dr hab.
Piotra Eplera oraz przedstawiciela WWF
Polska – Anny Dębickiej. Podczas tego spotkania mieli oni również okazję wysłuchać
bardzo interesującego wykładu, którego
temat brzmiał: łosoś atlantycki – powrót
króla, przygotowanego specjalnie dla nich
przez prof. dr hab. Tomasza Mikołajczyka,
a także zapoznać się z historią oraz bieżącą
działalności Katedry oraz Rybackiej Stacji
Doświadczalnej w Krakowie-Mydlnikach,
mając za przewodnika Kierownika Stacji
– dr inż. Jerzego Symachę. Swoje słowo
do uczestników konkursu skierowała także
Anna Dębicka – przedstawiciel partnera
konkursu WWF Polska.
Podsumowując, konkurs już po raz drugi
organizowany przez Katedrę Ichtiobiologii
i Rybactwa, przy wsparciu WWF Polska
bez wątpienia uznać można za duży sukces.
Świadczy o tym nie tylko duże zainteresowanie gimnazjalistów, które przełożyło
się na liczbę nadesłanych prac, ale przede
wszystkim ich wysoki poziom merytoryczny. Mamy jednak nadzieję, że w kolejnym
roku będzie jeszcze lepiej, gdyż konkurs na
stałe zagościł w kalendarzu prac katedry.
mgr inż. Krzysztof Klęczar

studenci

Prewencja narkomanii
na Uniwersytecie Rolniczym
Przez kolejne cztery lata wyznaczeni funkcjonariusze policji będą mogli interweniować na terenie Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie w sytuacji
uzasadnionego podejrzenia, że na terenie
uczelni przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca narkotykami, udostępniająca je innym osobom lub nakłaniająca do
ich użycia, a także w przypadku prowadzenia na terenie szkoły produkcji narkotyków,
czy przystosowywania przyrządów do ich
produkcji.

Policja ma prawo interweniować
Również w przypadku, gdy na terenie campusu znajdują się substancje, które mogą
być podstawą do wytworzenia narkotyków
– policja ma prawo interweniować bez
wcześniejszej zgody rektora. Podpisanie
umowy umożliwiają zapisy ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, według których
rektor musi dbać o przestrzeganie prawa
i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
uczelni. Uprzedniej zgody rektora nie wymagają interwencje policji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub
klęski żywiołowej. W innych przypadkach,
przed ewentualną działalnością operacyjną, służby państwowe odpowiedzialne za
utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego muszą uzyskać
stosowną zgodę rektora uczelni. – Dzięki
porozumieniu mamy większą swobodę działania – mówił komendant W. Orlicki.

Prawo będzie bezwzględnie egzekwowane
Do tej pory interwencje policyjne miały
charakter prewencyjny. Świadomość szybkiej interwencji skłania dealerów do poszukiwania innych miejsc zbytu, a potencjalnie
zainteresowanym studentom utrudnia dostęp do substancji odurzających. – Nasi studenci muszą mieć świadomość, że prawo na
Uniwersytecie Rolniczym będzie bezwzględnie
egzekwowane – podkreślał rektor. Oprócz
porozumienia z policją, uczelnia ma podpisaną umowę z licencjonowana firmą ochroniarską, a na terenie wszystkich obiektów
działa system telewizji przemysłowej.
Porozumienie obowiązywać będzie do
30 września 2012 r. z możliwością jego
przedłużenia na kolejne okresy.

JM Rektor UR
prof. dr hab. Janusz Żmija
i Komendant Miejski Policji
insp. mgr Wacław Orlicki
2 października br. podpisali piąte
Porozumienie w sprawie przeciwdziałania narkomanii na terenie
Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

mgr inż. Izabella Jachimczyk

Komendant W. Orlicki i rektor J. Żmija
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Napisali o nas
(od 30 września do 17 listopada 2008 r.)

DZIENNIK POLSKI

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

DZIENNIK POLSKI

30.09.2008 r.

30.09.2008 r.

1.10.2008 r.

Kolejek można było uniknąć

Kupuj bilety MPK bez kolejki

Najzdolniejsi z Krakowa

Tylko dwie krakowskie uczelnie – AGH
i WSZiB wysłały dane studentów pierwszego roku do MPK w celu sformatowania
legitymacji elektronicznej dla potrzeb Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM). Studenci
pozostałych uczelni przed zakupem biletu
okresowego będą musieli przynieść swoje
legitymacje do Punktu Sprzedaży Biletów
Okresowych. Po sformatowaniu żacy z UR,
AGH, UJ, PK, UEK, PWST, WSZiB,
AM i WSE – uczelni, z którymi MPK ma
podpisaną umowę będą mogli doładować
legitymacje w jednym z 62 automatów do
obsługi KKM.

Studenci dziewięciu krakowskich uczelni wyższych – UR, AGH, UJ, PK, UEK,
PWST, WSZiB, AM i WSE, z którymi
MPK ma podpisaną umowę będą mogli
bez kolejek doładować elektroniczną legitymację studencką (ELS) w automacie
Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM). Legitymacja zastąpi bilet okresowy. Jednak
studenci pierwszego roku muszą najpierw
zgłosić się do Punktu Sprzedaży Biletów
Okresowych przy ulicy Podwale w celu
sformatowania legitymacji. Tylko studenci
AGH i WSZiB są z tego zwolnieni, gdyż
uczelnie przekazały ich dane do MPK. Lokalizacje automatów KKM oraz instrukcje
ich doładowywania znajdują się na stronie
www.kkm.krakow.pl.

Najzdolniejsi studenci i doktoranci krakowskich uczelni otrzymali stypendia Rady
Miasta Krakowa. Przyznanie dziewięciotysięcznej nagrody to nie tylko pomoc finansowa, ale również wyraz wdzięczności
dla tych młodych ludzi i ich wytrwałości.
Stypendia dostają studenci, którzy uzyskali
odpowiednio wysoką średnią, a ich działalność naukowa bądź artystyczna przyczynia
się do rozwoju Krakowa lub wnosi wkład
w rozwój nauki. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii
Górniczo-Hutniczej, Akademii Muzycznej,
Akademii Sztuk Pięknych, Papieskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Krakowskiej.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

www.krakow.dlastudenta.pl

1.10.2008 r.

1.10.2008 r.

Gdzie sobie dorobisz parę groszy?

UR porozumiał się z Policją

Sposoby na bezstresowe zarobienie pieniędzy bez konieczności opuszczania zajęć.
Ciekawe propozycje znajdują się w biurach
karier poszczególnych uczelni, m.in. w Uniwersytecie Rolniczym – www.ar.krakow.pl/
bpz, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii
Pedagogicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym, Politechnice Krakowskiej, Akademii
Górniczo-Hutniczej czy Akademii Wychowania Fizycznego. Inne propozycje pracy
to m.in.: promotor klubu, kolporter ulotek, kolporter prasy bezpłatnej czy statysta

2 października br. zostanie podpisane przez
prof. Janusza Żmiję – rektora Uniwersytetu
Rolniczego oraz insp. mgr Wacława Orlickiego – komendanta Miejskiego Policji
w Krakowie porozumienie w sprawie przeciwdziałania narkomanii na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach
umowy, rektor zezwala na wejście policji na
teren uczelni w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, że na terenie uczelni przebywa
osoba handlująca narkotykami, posiadająca
narkotyki lub prowadzona jest produkcja
narkotyków itp.

DZIENNIK POLSKI
30.09.2008 r.

Logistyka coraz ważniejsza
Od tego roku akademickiego Wydział
Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie uruchamia nową specjalność na
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
o nazwie organizacja i logistyka w inżynierii
produkcji.
Rola logistyki w firmach się zwiększa,
a chętnych do jej studiowania przybywa.
Studenci nowej specjalności będą uczyć się
m.in. marketingu, finansów i rachunkowości, rachunku kosztów dla inżynierów,
logistyki, automatyzacji i robotyzacji oraz
prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie. Znajdą zatrudnienie w szeroko rozumianej branży rolniczej – od niewielkich
firm rodzinnych po duże koncerny.

w programie, serialu lub filmie.
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piszą o nas

DZIENNIK POLSKI
3.10.2008 r.

Policja na Uniwersytecie
Uniwersytet Rolniczy podpisał porozumienie z Policją w sprawie przeciwdziałania narkomanii. Przez cztery lata policjanci będą
mogli bez wcześniejszej zgody rektora wejść
na teren uczelni. Rektor zezwolił na wejście
na teren uczelni wyznaczonych funkcjonariuszy policji w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, że na obszarze szkoły przebywa
osoba posiadająca narkotyki, handlująca
nimi lub prowadzona jest ich produkcja.
Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie
wyższym obszar uczelni jest eksterytorialny. Wejście policji i innych służb na
teren uczelni jest możliwe w przypadkach
bezpośredniego zagrożenia życia lub klęski
żywiołowej. W innych wypadkach wymagana jest specjalna zgoda rektora.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
4-5.10.2008 r.

Uczelnie współpracują z policją
Władze Uniwersytetu Rolniczego chcą, aby
młodzi ludzie przyjeżdżający do Krakowa
nie byli narażeni na pokusy i zagrożenia
jakie niesie wielka aglomeracja. – Zadaniem władz uczelni jest zapewnienie bezpieczeństwa – mówił rektor Uniwersytetu
Rolniczego prof. Janusz Żmija. Podpisanie
porozumienia ułatwi pracę Policji, która
o swoich akcjach podjętych w ramach porozumienia o przeciwdziałaniu narkomanii,
powiadomi rektora po podjęciu odpowiednich działań.

mi i instytucjami. Planowana jest współpraca z Politechnika Krakowską w zakresie
powołania Centrum Inżynierii środowiska
i Geodezji. Podczas inauguracji odznaczono pracowników Uniwersytetu Rolniczego
Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami
Zasługi, a także wręczono Medale Komisji
Edukacji Narodowej.

ku. Studenci składają wnioski w dziekanatach poszczególnych wydziałów. Stypendia
za wyniki w nauce przysługują studentom,
którzy w terminie zaliczyli rok studiów, ich
średnia wynosiła co najmniej 4,0 i zostali zakwaliﬁkowani przez dziekana do grona 20%
najlepszych studentów. Nie trzeba składać
podań o stypendia naukowe.

DZIENNIK POLSKI

DZIENNIK POLSKI

7.10.2008 r.

9.10.2008 r.

DOBRE PRAKTYKI – Lepsze niż wykłady

Online nie dla wszystkich

Praktyki pozwalają nabyć studentom umiejętności, jakich nie da żaden wykład czy
podręcznik. Zasady odbywania praktyk
studenckich na Uniwersytecie Rolniczym
regulują dwa akty prawne – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i Zarządzenie
Rektora AR z 31 stycznia 2007 roku.
Miejsce odbywania praktyk uzależnione
jest od kierunku studiów i wybranej specjalności. Najczęściej są to gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze, stacje hodowli roślin,
stacje oceny nasion czy ośrodki hodowli
zwierząt. Praktyki można odbywać również
w placówkach naukowo-badawczych, agencjach rządowych związanych z rolnictwem
czy KRUS. Uniwersytet Rolniczy posiada
bogatą ofertę praktyk dla studentów, ale
studenci mają również możliwość przedstawiania własnych propozycji. – Studenci
chętnie odbywaja praktyki i starają się wynieść
z nich jak najwięcej doświadczeń – mówił
prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
prof. Włodzimierz Sady.

Resort nauki nie zgadza się, by wszystkie
zajęcia na studiach i egzaminy odbywały się
przez internet. Zgodnie z rozporządzeniem,
które ukazało się jesienią ubiegłego roku,
uczelnie mające prawo do habilitowania
mogą realizować 80% zajęć online, a szkoły
z prawem doktoryzowania – 60 proc. Nowe
przepisy, które weszły w życie w czerwcu
tego roku zrównują w prawach wszystkie
uczelnie – przez internet może się odbywać
maksymalnie 60 proc. ogólnej liczby zajęć
dydaktycznych. Pracownicy dydaktyczni
przechodzą szkolenia w zakresie doskonalenia kształcenia na odległość. Ze względu
na specyfikę kierunków kształcenia w Uniwersytecie Rolniczym, zajęcia laboratoryjne
i praktyczne muszą być prowadzone metodą
standardową.

GAZETA WYBORCZA
DZIENNIK POLSKI

8.10.2008 r.

7.10.2008 r.

Przewodnik po stypendiach

Nowe kierunki

W Uniwersytecie Rolniczym ostateczny
termin składania podań o przyznanie pomocy socjalnej na semestr zimowy mija
17 października 2008 roku. O stypendia
mogą ubiegać się studenci, których dochód
w przeliczeniu na jednego członka rodziny
nie przekroczył 572 zł miesięcznie w 2007 ro-

Pierwsza – po zmianie nazwy – inauguracja
roku akademickiego w Uniwersytecie Rolniczym odbyła się 6 października br. Ofertę
edukacyjną poszerzono o trzy nowe kierunki studiów. Rektor mówił o ogromnej roli,
jaką odgrywa współpraca z przedsiębiorca-

MANKO
Październik 2008

Modnie studiujesz? Sprawdź!
Najbardziej oblegane kierunki studiów na
krakowskich uczelniach. W Uniwersytecie
Rolniczym największym zainteresowaniem
cieszyła się biotechnologia (8,1 kand./miej.),
biologia (5,4 kand./miej.) i inżynieria środowiska (4,7 kand./miej.). W Uniwersytecie Jagiellońskim najbardziej oblegane
kierunki to prawo, psychologia, medycyna
i neurobiologia. Natomiast w Uniwersytecie
Ekonomicznym prym wiodły – turystyka
i rekreacja, administracja oraz stosunki
międzynarodowe.
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Wywiad z prof. dr hab. Januszem Żmiją
– rektorem Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

DZIENNIK POLSKI

FORUM AKADEMICKIE

18.10.2008 r.

Październik 2008

Co gryzie studentów AWF?

Rady i przestrogi dla studentów pierwszego
roku? – Systematyczna nauka, uzupełnianie zaległości przed sesją – mówił rektor
J. Żmija. Wsparcie i pomoc dla nowoprzyjętych studentów? – Prężnie działający
Samorząd Studencki, organizowane spotkania wprowadzające oraz obozy adaptacyjne,
a dla najuboższych corocznie przyznawane
stypendia z zasobów Fundacji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie – podkreślał prof.
Janusz Żmija.

Studenci i pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego będą mogli czuć się
bezpiecznie. Uczelnia podpisała porozumienie z policją w sprawie wdrożenia
Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.
Podobne porozumienie podpisały władze
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
System będzie wdrażany w trzech etapach
– pierwszy etap to wykłady na temat unikania zagrożeń, drugi to ankiety dotyczące
problemów z jakimi się borykają studenci,
natomiast trzeci etap obejmuje rozwiązywanie wszystkich tych problemów.

Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich – Pierwsze koty za płoty

Mateusz Siwek, student III roku
na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Geodezji w Uniwersytecie Rolniczym
W Uniwersytecie Rolniczym studiuję bez
większych niedogodności. Jedynym minusem
są niekiedy plany zajęć i ograniczenie ilości
zajęć w terenie. Dobrze wyposażone laboratoria i sale wykładowe pozwalają lepiej poznać
dany przedmiot – stwierdził student.

www.podprad.pl
(POD PRĄD – PRZEWODNIK
NA CZAS STUDIOWANIA)
Październik 2008

Uniwersytet Rolniczy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdzie już w 1890 roku
utworzono 3 letnie studium rolnicze.
Na bazie studium, w 1923 roku powołano Wydział Rolniczy. W 1953 roku na
bazie dwóch wydziałów – rolniczego i leśnego powstała Wyższa Szkoła Rolnicza.
W 1972 roku uczelnię przemianowano na
Akademie Rolniczą, a w 1978 roku nadano
imię Hugona Kołłątaja. W kwietniu tego
roku szkoła uzyskała status Uniwersytetu
Rolniczego. Wymieniono również dane adresowe organizacji studenckich, bibliotek
i innych uczelni publicznych.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
27.10.2008 r.

Krakowska uczelnia pod czujnym okiem
policji – będzie bezpieczniej
Rozmowa prof. dr hab. Januszem Żmiją,
rektorem Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2 października została podpisana kolejna
umowa z Komenda Miejską Policji w sprawie przeciwdziałania narkomanii na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Na mocy tego porozumienia
Policja może wkroczyć na teren uczelni
i podjąć działania w razie uzasadnionego
podejrzenia, że na terenie uczelni przebywa
osoba posiadająca narkotyki, handlująca
narkotykami, udostępniająca je innym
osobom lub nakłaniająca do ich użycia,
a także w przypadku prowadzenia na terenie szkoły produkcji narkotyków, czy
przystosowywania przyrządów do ich produkcji. O wejściu policji na teren Uczelni
rektor zostanie powiadomiony niezwłocznie
po interwencji – Decyzję w sprawie narkotyków podjąłem w celu zabezpieczenia
studentów i pracowników przed skutkami
narkomanii – zaznacza rektor UR prof.
dr hab. Janusz Żmija.
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11 września w Uniwersytecie Warszawskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie KRASP. W skład prezydium wchodzą obecnie rektorzy: prof. Katarzyna
Chałasińska-Macukow (UW) – przewodnicząca, wiceprzewodniczący – prof.
Janusz Żmija (UR), prof. Adam Hamrol (PP) oraz prof. Tadeusz Luty jako
honorowy przewodniczący Konferencji.
Gościem posiedzenia była prof. Barbara
Kudrycka. Dyskutowano m.in. o konieczności przyśpieszenia prac nad strategią rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce, o wysokości
nakładów finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe w 2009 roku, zamierzeniach
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i kierunkach zamawianych.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
3.11.2008 r.

Kolejna krakowska uczelnia wolna od
narkotyków
Po Uniwersytecie Rolniczym, na prolongowanie umowy dotyczącej przeciwdziałania narkomanii, dnia 20 października
zdecydował się Uniwersytet Ekonomiczny.
Narkomania jest problemem społecznym.
Stanowi ona największe zagrożenie w dużych aglomeracjach, dlatego jak mówił prof.
Roman Niestrój, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – działania policji
muszą być prowadzone skutecznie i dyskretnie. W Krakowie studiuje około 200 tysięcy
młodych ludzi. Większość szkół wyższych
współpracuje z policją.

DZIENNIK POLSKI
5.11.2008 r.

Bardzo zdrowe bulwy
Ziemniaki są zdrowe, smaczne i nie tuczą.
Są także źródłem energii, białka, witaminy C i potasu.

piszą o nas

Na Wydziale Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się
konferencja popularnonaukowa Ziemniak
w badaniach naukowych i praktyce z okazji
uchwalonego przez Organizację Narodów
Zjednoczonych – Międzynarodowego Roku
Ziemniaka. – Statystyczny Polak zjada około
130 kg ziemniaków rocznie. Niestety spożycie
tego warzywa spada na rzecz konsumpcji wysoko przetworzonych produktów pochodnych,
jak frytki czy chipsy – mówiła prof. Ewa
Cieślik, kierownik Małopolskiego Centrum
Monitoringu i Atestacji Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jak podkreślił prof. Piotr Budyn z Katedry Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa
UR – Celem konferencji jest podkreślenie
ważnej roli tego warzywa w zapewnianiu
bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

pracowników UR, a także pracowników
i studentów innych publicznych uczelni
Krakowa oraz pracowników państwowych
i samorządowych instytucji związanych
z rolnictwem. W artykule wymieniono
również czytelnie uczelniane.

www.wrotamalopolski.pl

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

5.11.2008 r.

10-11.11.2008

Międzynarodowy Rok Ziemniaka

Zintegrowane bezpieczeństwo-Kolejna
umowa Uniwersytetu Rolniczego z policją

Na Wydziale Agroinżynierii Uniwersytetu
Rolniczego odbędzie się konferencja popularnonaukowa Ziemniak w badaniach
naukowych i praktyce – czyli wszystko
o ziemniaku. Od technologii uprawy, metod przechowywania – po wartość gospodarczą odmian, skład chemiczny i wybrane
cechy jakościowe. Celem konferencji jest
podkreślenie ważnej roli ziemniaka w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego
na świecie. Spotkanie specjalistów z zakresu
badań nad ziemniakiem będzie okazją do
wymiany doświadczeń, poglądów, dyskusji
oraz przedstawienia własnych osiągnięć.

DZIENNIK POLSKI
6.11.2008 r.

Pomocnik krakowski – Biblioteki dla
studentów (i nie tylko)
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego mieści się przy al. Mickiewicza 24/28.
Wypożyczalnia dostępna jest dla pracowników i studentów UR, emerytowanych

jęcia adekwatnych działań prewencyjnych
oraz przedstawiania udoskonaleń w zakresie
projektowania przestrzeni pod kątem funkcjonalności i bezpieczeństwa.
Porozumienie zostało zawarte do dnia
30 czerwca 2009 r. z możliwością jego
przedłużenia na kolejne okresy.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
6.11.2008

DZIENNIK POLSKI

Międzynarodowy Rok Ziemniaka

12.11.2008

Z okazji Międzynarodowego Roku Ziemniaka odbyła się na Uniwersytecie Rolniczym konferencja naukowa. Nie wiadomo
kiedy dokładnie ziemniaki pojawiły się
w Polsce. Wiadomo natomiast, że: Mimo, iż
ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej,
to na stałe weszły do polskiego menu – jak
mówił w wywiadzie prof. Piotr Zalewski
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kraków od lat nie rozwiązał
problemu braku miejsc postojowych
dla samochodów

Podpisana umowa stanowi kontynuację
porozumienia zawartego z policją 2 października br. wdrożenie zintegrowanego
systemu bezpieczeństwa trwać będzie do
14 miesięcy. Prace zwieńczy audyt i wydanie certyfikatu bezpieczeństwa.

www.manko.pl
5.11.2008

Uniwersytet Rolniczy podpisał kolejne
porozumienie z Policją
Kolejna umowa rozszerza działania mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni. Wdrożenie „Zintegrowanego
Systemu Bezpieczeństwa” dotyczyć będzie
między innymi przeprowadzenia cyklu
spotkań informacyjno-edukacyjnych dla
studentów z zakresu prewencji kryminalnej (zabezpieczenie mienia; problematyka
narkomanii; bezpieczne zachowania), ankietowanie społeczności studenckiej w zakresie poczucia bezpieczeństwa celem pod-

Brak miejsc parkingowych to jedna z największych porażek Krakowa ostatnich lat.
Znalezienie miejsca do parkingu graniczy
nieraz z cudem. Pierwszy parking podziemny
powstaje pod Placem Na Groblach. W przyszłym roku Miasto chce poszerzyć plany
budowy kolejnych parkingów – przy al.
Mickiewicza (przed gmachem Uniwersytetu
Rolniczego – max 1050 miejsc) i w rejonie
Nowego Kleparza (ok. 260 miejsc). W planie
jest też budowa parkingów przy stadionie
Wisły, rozbudowywanym na Euro 2012.

DZIENNIK POLSKI
15.11.2008

Ziemniaki nie tuczą.
Obalamy żywieniowe mity.
130 kg – tyle ziemniaków zjada rocznie
przeciętny Polak. Wbrew powszechnej
opinii – kartofle wcale nie tuczą. Uchwalony przez ONZ – Międzynarodowy Rok
Ziemniaka – to dobry moment na docenienie zalet tych bulw. Ziemniaki dostarczają
90 kcal na 100 gramów produktu. Kaloryczne są natomiast frytki i chipsy. Kartofle
maja dużą zawartość białka i są źródłem
witaminy C. Profesor Ewa Cieślik z Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji
Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie stwierdziła, że niestety konsumpcja
ziemniaków znacznie się obniżyła na rzecz
ich wysoko przetworzonych produktów jak
chipsy czy frytki.
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Wyższe szkoły, niższe euro
Blisko 400 milionów złotych z unijnej kasy
rozdało w tym roku Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego uczelniom z całej
Polski. Rekordziści dostali po kilkadziesiąt
milionów złotych.
Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo przydziela je
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, organizując konkurs „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni”. Kraków
dostał jedynie 15 mln złotych do podziału na trzy szkoły z czego 7,5 mln zł trafi
do Politechniki Krakowskiej, 5 mln zł do
niepublicznej Wyższej Szkoły Europejskiej
i 2,5 mln zł do Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki.
Dotacji nie uzyskały projekty Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja i Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej.

www.news.edubaza.pl
www.wrotamalopolski.pl
15-17.11.2008

Uniwersytet dla Młodzieży
17 listopada br., o godzinie 10.00, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, mieszczącym
się przy al. 29 Listopada 46 odbędzie się
uroczysta inauguracja tegorocznej edycji,
działającego przy Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie – Uniwersytetu dla Młodzieży. Spotkanie z uczniami i nauczycielami
ze szkół ponadgimnazjalnych potrwa do
godziny 14.00. Wykłady mają na celu popularyzację wiedzy biologiczno-rolniczej
opowiedzianej w sposób zabawny i niekonwencjonalny oraz zachęcenie do podjęcia
nauki właśnie na Uniwersytecie Rolniczym.
Dzięki takiej inicjatywie można lepiej poznać nie tylko mury przyszłej uczelni, ale
również osobiście spotkać się z nauczycielami akademickimi i zweryfikować swoje
poglądy na temat studiowania.

Uniwersytet dla Młodzieży
Rozpoczyna swoją działalność Uniwersytet
dla Młodzieży działający przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dziś popularyzować będzie wiedze z zakresu szeroko
pojętego rolnictwa, inżynierii środowiska,
biotechnologii i technik informatycznych.
W warsztatach udział bierze młodzież z sześciu województw Polski południowej.

DZIENNIK POLSKI
17.11.2008

Uniwersytet Rolniczy dla młodzieży
Dziś rusza Uniwersytet dla Młodzieży – akcja promująca UR wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Uczniowie dowiedzą
się dlaczego warto studiować w Krakowie
i jakie kierunki wybrać na UR. Wykładowcy przybliżą wiedze rolniczą i ogólnobiologiczną, zachęcając w ten sposób do
podjęcia tego typu studiów. Projekt cieszy
się ogromnym zainteresowaniem młodzieży
z południowych regionów Polski.
Opracowała mgr inż. Izabella Jachimczyk
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