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Immatrykulacja 

JM Rektor prof. Janusz Żmija uroczyście otworzył rok akademicki 2011/2012
QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT ! 

Msza święta koncelebrowana odprawiona przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Janusz Żmija w imieniu wszystkich uczestników
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Inauguracja roku akademickiego
Kraków, 6 października 2011 r.

Uroczysta inauguracja 59. roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a zarazem 121. rozpoczęcie roku 
studiów rolniczych w Krakowie, odbyła się 6 października 2011 r. 
w Centrum Kongresowym UR. Inauguracja tradycyjnie poprzedzona została 
mszą świętą odprawioną przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego
w kościele pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewnił Chór Uniwersytetu Rolniczego pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuźmicz.

Przemówienie inauguracyjne 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Janusza Żmiji

Szanowni Państwo,

Rozpoczęcie roku akademickiego to wyjąt-
kowy dzień dla naszej uniwersyteckiej spo-
łeczności. Jest okazją do spotkania przyjaciół,
podsumowania minionego okresu i nakreśle-
nia planów na przyszłość. Bardzo mnie cie-
szy, że ten dzień gromadzi w murach Uniwer-
sytetu Rolniczego tak wiele życzliwych nam
osób. Ich grono z roku na rok się powiększa.
Sto dwudziesty pierwszy rok studiów rolni-
czych w Krakowie przywitają wspólnie
z nami nasi wspaniali goście.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję
za przybycie i za całoroczną współpracę z na-
szą uczelnią.

* * *

Kiedy w 2005 roku rozpocząłem pierwszą
kadencję rektora marzyłem, by ówczesna

Akademia Rolnicza była prawdziwą szkołą
przyszłości – uczelnią ze świetnym zespołem
pracowników, nowoczesną infrastrukturą na-
ukowo-badawczą i społeczną, a przy tym
z uporządkowanymi sprawami majątkowymi
oraz doskonałą wewnętrzną organizacją. By-
łem przekonany, że tylko tak zarządzana in-
stytucja może sprostać rosnącej konkurencji
i przyciągnąć do nas najlepszych absolwen-
tów. Za wcześnie jeszcze na podsumowania
i ocenę, czy udało się to marzenie spełnić.
Jednak już dziś pragnę bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy wspierają mnie
w jego realizacji.

Nazwa uczelni się zmieniła, jednak cały czas
pozostajemy wierni najlepszym tradycjom
szkół rolniczych oraz uniwersyteckim korze-
niom. Bardzo szanujemy dokonania naszych
poprzedników, dzięki którym uczelnia przy-
brała obecny kształt. Przypadająca w tym

roku setna rocznica powstania najstarszego
budynku Uniwersytetu Rolniczego – Colle-
gium Agronomicum – była nie tylko okazją
do pokazania pięknej wystawy (serdecznie
dziękuję jej twórcom!), ale również sposob-
nością do refleksji nad przeszłością i kierun-
kiem, w którym zmierzamy.

* * *

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
prof. Jerzy Buzek bardzo często mówi o tzw.
złotym trójkącie rozwoju Unii Europejskiej –
współpracy pomiędzy nauką, gospodarką a ad-
ministracją publiczną. Mocno identyfikuję się
z takim komplementarnym spojrzeniem na te
sektory. Przyszłość Uniwersytetu Rolniczego
upatruję właśnie w tej partnerskiej współ-
pracy. Od momentu powierzenia mi godno-
ści rektorskiej bardzo mocno akcentuję ko-
nieczność jak najściślejszego współdziałania
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potrzebę bliskich relacji z administracją rzą-
dową i samorządową. Prawo o szkolnictwie
wyższym, o którym będę jeszcze dziś mówił,
wprowadziło nowe ramy tej współpracy, ale
sens jest dokładnie ten sam: chodzi o osią-
gnięcie synergii w podejmowanych przedsię-
wzięciach. W praktyce oznacza to dodat-
kowe pieniądze na badania naukowe, a przy
tym lepsze wypełnianie zadań publicznych
przez administrację oraz nowy impuls roz-
woju krajowej gospodarki.

Bliska współpraca uczelni z przedsiębior-
stwami jest odpowiednikiem partnerstwa
 publiczno-prywatnego dla samorządów.

Trudno o rozwój nauki bez środków finanso-
wych. Postawienie na komercjalizację badań
daje szansę na ich dodatkowe wsparcie. Z całą
pewnością będzie to miało znaczenie, gdy
fundusze europejskie zostaną istotnie ograni-
czone. W tym miejscu trzeba też zaakcento-
wać potrzebę dostosowywania programów
nauczania do potrzeb pracodawców. Nasza
uczelnia z powodzeniem to robi.

* * *

Spotykamy się w roku europejskim. Trwa
okres polskiej prezydencji, który w natu-
ralny sposób skupia na nas uwagę świata. To
dobry moment, by zaakcentować sprawy

ważne tak dla polskiej nauki, jak i polskiego
rolnictwa. Ten głos jest tym istotniejszy, że
kończy się okres unijnego finansowego pro-
gramowania. Zanim wejdziemy w kolejny
etap – czyli lata 2014-2020 – czeka nas
podsumowanie osiągnięć i debata nad przy-
szłością europejskich polityk. Uniwersytet
Rolniczy w znacznym stopniu stał się bene-
ficjentem funduszy europejskich. Warto
przypomnieć te projekty i zaapelować tak
o utrzymanie wspólnej polityki rolnej, poli-
tyki spójności, jak również konieczność
wsparcia projektów, które związane są
z tworzeniem szeroko rozumianego kapi-
tału intelektualnego oraz procesem przeka-
zywania wiedzy.

Przemówienie inauguracyjne rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusza Żmiji
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Ubiegły rok był szczególny z jeszcze jednego
powodu – odbył się spis rolny. Poprzedni miał
miejsce w 2002 roku. Tym samym po raz
pierwszy od akcesji Polski do europejskich
struktur nasze rolnictwo zostało tak szeroko
poddane statystycznej analizie. Spis miał
 pozwolić na obiektywną ocenę sytuacji rolnic-
twa polskiego i obszarów wiejskich po włącze-
niu Polski do wspólnego rynku europejskiego.
Zebrane dane pokazują obraz  polskiego rol-
nictwa, a zarazem pozwalają na ocenę  polityk
publicznych dedykowanych wsi. 

Wyniki spisu nie zaskakują. Raczej potwier-
dzają nasze diagnozy oraz istnienie szans 
i zagrożeń, jakie wskazywaliśmy. Nie czas
dziś na omawianie szczegółowych wyników,
warto jednak bardzo krótko odnieść się do
zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie na
przestrzeni lat 2002-2010.

Spis potwierdził, że liczba gospodarstw rol-
nych w Polsce się zmniejsza. Odnotowano
zarazem spadek ogólnej powierzchni grun-
tów w użytkowaniu gospodarstw z 19,3 mln
ha do około 18,3 mln ha, a więc o przeszło
5 proc. Tłumaczy się to coraz powszechniej-
szym przeznaczaniem gruntów na cele nie-
rolnicze, na przykład pod szeroko rozumianą
infrastrukturę, czy potrzeby rekreacji. Warto
również zwrócić uwagę na specyfikę regio-
nalną. W Małopolsce mamy najwięcej gospo-
darstw w Polsce – 284 tys. Jednak średnia
powierzchnia użytków rolnych w małopol-
skich gospodarstwach to 2,31 hektara, co sta-
wia nas na ostatnim miejscu w kraju.

Średnia powierzchnia gospodarstw rośnie.
O jedną czwartą zmniejszyła się liczba gospo-
darstw najmniejszych, o powierzchni użyt-
ków rolnych do 5 hektarów. Wciąż jednak
stanowią one niemal 70 proc. wszystkich.
Coraz więcej jest gospodarstw największych,
o powierzchni przekraczającej 50 hektarów –
ich liczba wzrosła o ponad jedną trzecią.
Z analizy zebranych danych wynika, że na
przestrzeni ostatnich lat nastąpiło wyraźne
nasilenie się procesów specjalizacji i moder-
nizacji gospodarstw. Oznacza to umocnienie

się największych podmiotów, lecz również
kłopoty i zanikanie najsłabszych.
Zmienia się struktura zasiewów – rolnicy
ograniczają uprawę zbóż, ziemniaków, czy
buraków, natomiast zwiększają rzepaku i rze-
piku oraz upraw pastewnych. Widać też, że
coraz mniej opłacalna staje się hodowla
trzody chlewnej i wyraźnie spadło pogłowie
owiec. W takim regionie, jak Małopolska,
o wielowiekowych tradycjach pasterskich,
trudno lekceważyć te tendencje.

Spis pokazał też, jak polskie rolnictwo za-
leżne jest od koniunktury na światowych
rynkach oraz realizacji europejskich polityk.
Nie żyjemy w próżni. Kłopoty Greków, czy
mieszkańców innych państw Unii, mają też
swoje przełożenie na los naszych rolników.
Wydarzenia ostatniego roku potwierdziły, że
Europa to system naczyń połączonych i pro-
blemy każdego z państw członkowskich
szybko mają przełożenie na całą Wspólnotę.

Od 2003 roku prowadzone są bardzo intere-
sujące statystyczne badania postaw i opinii
rolników oraz mieszkańców wsi wobec doko-
nujących się przemian społeczno-gospodar-
czych. Warto więc zwrócić uwagę, jak zmie-
niają się nastroje na wsi i struktura lokalnych
społeczności. W tym roku odnotowano, że
już 7 proc. mieszkańców wsi ma wykształce-
nie wyższe. Wśród rolników odsetek ten sięga
5 proc. Od 2005 roku rośnie liczba osób za-
dowolonych z tego, że żyją na wsi – obecnie
jest ich aż 92 proc. W sposób wyraźny
zmniejsza się też liczba osób rozważających
przeprowadzenie się ze wsi do miasta – odno-
towano ich raptem 15 proc. Warto też przy-
glądnąć się bliżej, jak mieszkańcy wsi postrze-
gają system edukacji rolniczej. Około 40 proc.
z nich nie jest zadowolonych z możliwości
studiowania, podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych i poziomu wykształcenia. Zarazem
tylko 6 proc. rolników zwróciło się o pomoc
do jednostki naukowej w procesach moderni-
zacji swoich gospodarstwa. Te dane nie po-
winny zasmucać, lecz raczej być zachętą do
jeszcze większej aktywności. Uniwersytet
Rolniczy może i chce wypełnić tę lukę.

Wspominam o tych tendencjach nie tylko
dlatego, że rolnictwo jest głównym przed-
miotem naszego naukowego zainteresowa-
nia. To przede wszystkim niezwykle ważny
element krajowej gospodarki. Dość powie-
dzieć, że od lat generuje dodatnie saldo w ob-
rocie zagranicznym – tylko w ubiegłym roku
sięgnęło ono 2,8 mld euro. Każde gospodar-
stwo produkujące żywność nie tylko na swoje
potrzeby jest małą, średnią lub dużą firmą.
Nie da się oddzielić rolnictwa od gospodarki.
Oczywiście praca rolnika ma swoją specyfikę,
ale podlega takim samym rynkowym pra-
wom. Uniwersytet Rolniczy chce pomóc, by
nasze polskie rolnictwo stało się jeszcze bar-
dziej nowoczesne i konkurencyjne.

* * *

Inaugurowany dziś rok akademicki będzie
pierwszym w nowym otoczeniu prawnym.
1 października weszła bowiem w życia
znaczna część nowelizacji ustawy o szkolnic-
twie wyższym. Oznacza ona istotne zmiany
dla naszego środowiska. O wielu z nich mó-
wiłem rok temu, warto jednak przypomnieć
najważniejsze, które nas czekają. 

Znowelizowane przepisy dają uczelniom
większą autonomię programową. Dzięki
Krajowym Ramom Kwalifikacji dyplomy ab-
solwentów będą łatwo porównywane z dy-
plomami innych państw europejskich. Zmie-
nia się system finansowania szkolnictwa wyż-
szego. Ilość pieniędzy zależeć będzie od
dwóch głównych czynników: jakości kształ-
cenia studentów i poziomu badań nauko-
wych. Oznacza to, że każda polska uczelnia
będzie musiała o dodatkowe środki rywalizo-
wać w trybie konkursowym. Wymusi to ak-
tywność na każdym poziomie organizacji –
tak indywidualnych pracowników, jak
i struktur uczelni. Najlepsze uczelnie starać
się będą o status Krajowych Naukowych
Ośrodków Wiodących, co wiązać się będzie
z dodatkowymi finansowymi profitami na
okres przynajmniej pięciu lat. Skrócenie do
czterech miesięcy procedury ubiegania się
o tytuł doktora habilitowanego, powinno
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zmotywować młodych naukowców do przy-
spieszenia ścieżki kariery. Wprowadzenie
bezwzględnego trybu konkursowego przy
procedurze kwalifikacyjnej, dodatkowe
wsparcie finansowe, czy tak prozaiczna rzecz
jak możliwość przyznania przez samorząd
ulgi komunikacyjnej powinny pomóc mło-
dym doktorantom i zachęcić do kontynuacji
kształcenia.

Inne istotne zmiany to wprowadzenie proce-
dur konkursowych, ograniczenie wieloetato-
wości, położenie nacisku na komercjalizację
badań naukowych, umożliwienie tylko
 najlepszym studentom uczenia się na dwóch
kierunkach, obowiązkowe umowy z uczelnią
dla studentów, czy wreszcie wzmocnienie po-
zycji rektora. W moim przekonaniu nowe
prawo pociągnie za sobą bardziej menedżer-
ski model zarządzania uczelnią. Rektor bę-
dzie miał większą władzę, ale i większą odpo-
wiedzialność. Zapewne wiele placówek sko-
rzysta z możliwości wyboru rektora w drodze
konkursu i postawi raczej na doświadczonego
menedżera, umiejącego wyznaczać strate-
giczne cele i pilnować ich realizacji, niż na-
ukowca nawet z największym dorobkiem.
Efektom tych zmian będziemy się bacznie
przyglądać. Już wiemy, że uczelnie, także nasz
Uniwersytet, będą musiały dostosować wiele
wewnętrznych aktów normatywnych do tego
nowego otoczenia prawnego. Jesteśmy na to
przygotowani. 

Nowe prawo będzie też oznaczało koniecz-
ność dużej zmiany w mentalności całej pol-
skiej kadry naukowej. Trzeba będzie odrzucić
stare przyzwyczajenia i oczekiwania wobec
finansowania badań. Także zarządzanie
szkołą wyższą będzie musiało być mocniej
ukierunkowane na współpracę z gospodarką
i praktyczne wdrażanie wyników badań. 

* * *

Nasz Uniwersytet zmienia się, przystosowu-
jąc się do potrzeb rynku edukacji i pracy. Jak
co roku uruchomiliśmy nowe specjalności.
To na przykład żywienie człowieka z dietetyką

na kierunku technologia żywności i żywienie
człowieka. Bardzo ambitnym celem, który
postawiłem przed uczelnią obejmując god-
ność rektora było stworzenie w Krakowie
możliwości kształcenia lekarzy weterynarii.
Jestem dumny, że to marzenie staje się rzeczy-
wistością. Ogłoszenie pierwszego naboru
 zaplanowaliśmy na przyszły rok. Powstało
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Wetery-
naryjnej – Ośrodek Medycyny Ekspery -
mentalnej i Innowacyjnej. Ten projekt,
 prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Ja-
giellońskim, samorząd województwa mało-
polskiego wsparł funduszami europejskimi
w wysokości 16,5 mln złotych. Chcę w tym
miejscu gorąco podziękować Jego Magnifi-
cencji Rektorowi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz Marszałkowski Województwa za
dobrą współpracę i zrozumienie potrzeb po-
łudniowej Polski w tej materii. Krakowskie
studia weterynaryjne będą mocno skoncen-
trowane na problematyce bezpieczeństwa
żywności, tak mocno akcentowanej na pozio-
mie Unii Europejskiej. 

Od kolejnego roku akademickiego planu-
jemy również otwarcie dwóch tzw. kierun-
ków unikatowych. To kierunki, które nie
znajdują się na standardowej ministerialnej
liście, a uczelnie same opracowują dla nich
program. W naszym przypadku będzie to in-
żynieria i gospodarka wodna oraz odnawialne
źródła energii i gospodarka odpadami.

Choć żyjemy w czasach niżu demograficz-
nego, nie spada liczba naszych studentów.
Społeczność akademicka liczy przeszło
12 tys. studentów, z których ponad 9 tys.
kształci się na studiach stacjonarnych. Nasza
uczelnia cieszy się dużą popularnością wśród
maturzystów. O jeden indeks na studiach sta-
cjonarnych walczyło średnio niemal pięciu
kandydatów. 

Kontynuujemy modernizację uczelni. Był to
jeden z priorytetów obu moich rektorskich
kadencji. W naszej uczelni znaczna część nie-
ruchomości jest zabudowana infrastrukturą
z lat 60-tych i 70-tych. Niezbędna jest

ogromna zmiana jakościowa, by zachować tę
substancję i przystosować ją do europejskich
standardów. W 2011 roku prowadzimy sze-
reg ważnych inwestycji. Oprócz wspomnia-
nego już przeze mnie Uniwersyteckiego Cen-
trum Medycyny Weterynaryjnej na Biela-
nach, należy do nich z pewnością budowana
z własnych środków hala sportowa przy
al. 29 Listopada oraz modernizacja Wydziału
Leśnego i Ogrodniczego, której współfinan-
sowanie odbywa się z pieniędzy europejskich
będących w gestii samorządu województwa.
Bardzo dumny jestem z naszych akademi-
ków, których kompleksową modernizację
właśnie kończymy. Nasi studenci mają prawo
nie tylko studiować, ale i mieszkać w god-
nych warunkach. Niezależnie od tych wiel-
kich projektów, zakupiliśmy sprzęt naukowy
o wartości kilkunastu milionów złotych.

Uczelnia ma stabilną sytuację finansową
i prawnie uporządkowany majątek. Płynność
finansowa oznacza nie tylko możliwość bie-
żącego regulowania wszelkich zobowiązań,
ale również poważne myślenie o przyszłości.
Już teraz musimy zastanowić się nad naszymi
priorytetami na kolejną perspektywę euro-
pejskiego planowania i zgromadzeniem
 własnego wkładu finansowego do nowych
projektów. 

Zawsze podkreślałem rolę zajęć praktycz-
nych w naukach rolniczych. Stąd nasze zaan-
gażowanie w modernizację rolniczych stacji
doświadczalnych. Z dniem 1 stycznia br. po-
wołaliśmy Rolnicze Gospodarstwo Doświad-
czalne - Prusy. Jednostka ta podlega bezpo-
średnio rektorowi, a jej celem jest właściwe
zagospodarowanie należących do nas grun-
tów rolnych na terenie Krakowa i okolicz-
nych miejscowości. Chciałbym, by to gospo-
darstwo oprócz działalności doświadczalnej,
miało również funkcje produkcyjne.

Bardzo aktywnie zabiegamy o szerokie finan-
sowanie naszych badań. W pierwszym kon-
kursie ogłoszonym przez Narodowe Cen-
trum Nauki złożyliśmy 70 wniosków. Wspie-
ramy młodych naukowców. Przeszło pół
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miliona złotych przeznaczyliśmy na spe-
cjalny konkurs na projekty badawcze dla
młodych pracowników nauki i doktorantów.

Jesteśmy mocno osadzeni w regionalnej prze-
strzeni. Powołaliśmy Centrum Badawcze
Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich, tak
ważne dla południowej Polski. Angażujemy
się w wiele debat o strategicznym znaczeniu
dla miasta, regionu i kraju. Do końca tego
roku przewodniczymy w klastrze LifeScience
Kraków. Uczestniczymy też w innych podob-
nych przedsięwzięciach, jak na przykład
 Małopolskim Klastrze Technologii Informa-
cyjnych, czy Małopolsko-Podkarpackim
 Klastrze Czystej Energii. Skutecznie współ-
pracujemy z Zespołami Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego, by doprowadzić do
kompleksowego kształcenia. Zawarliśmy po-
rozumienia o współpracy ze Szpitalem Spe-
cjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. 

Działamy w międzynarodowym środowisku
naukowym. W minionym roku zawarliśmy
umowy z 28. ośrodkami zagranicznymi. Wy-
kładają u nas najlepsi fachowcy w swoich
branżach z Niemiec, USA, Czech, Słowacji,
Belgii, czy Hiszpanii. Organizujemy konfe-
rencje międzynarodowe i krajowe. Chcemy
współpracować z czołowymi placówkami
i naukowcami na świecie, by w ten sposób
współtworzyć globalny obieg ludzkiej myśli.

Prowadzimy ożywioną działalność wydawni-
czą. W zeszłym roku wydaliśmy 64 pozycji
naukowych. Rozwija się nasza uniwersytecka
biblioteka, poszerzając zasoby wiedzy prze-
chowywane w formie elektronicznej. To do-
brze, bo przecież żyjemy w świecie technolo-
gii cyfrowych.

Cieszy mnie, że kwitnie życie naukowe wśród
studentów. Świadczy o tym chociażby tego-
roczna Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych,
która zgromadziła gości ze wszystkich pol-
skich uczelni rolniczo-przyrodniczych. Za-
wsze podkreślałem, że efekt prac naszych stu-
dentów powinien mieć szerokie praktyczne

zastosowanie. W tym celu współpracujemy
z samorządami terytorialnymi. Chcemy
także mocno włączać naszych studentów
i doktorantów w życie uczelni. Dlatego ogło-
siliśmy dla nich konkurs architektoniczny na
opracowanie projektu koncepcyjnego zago-
spodarowania otoczenia budynków Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji przy
ul. Balickiej.

* * *

Szanowni Państwo,

Miniony rok był również szczególny z jeszcze
jednego powodu. To rok beatyfikacji Jana
Pawła II – Papieża Polaka, tak nierozerwalnie
związanego z naszym miastem i regionem.
Wspominam o tym, bowiem w swoich ency-
klikach i homiliach Ojciec Święty bardzo czę-
sto odnosił się do problemów świata nauki
i szkolnictwa wyższego. W pamięci mamy
słowa, które padły w Toruniu w 1999 roku:
Poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko
w indywidualnym zmaganiu w bibliotece czy
w laboratorium, ale ma także wymiar wspólno-
towy. (…) Do prawdy dochodzi się także dzięki
innym, w dialogu z innymi i dla innych. Poszu-
kiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest
ważną posługą społeczną, do jakiej w sposób
szczególny są wezwani ludzie nauki.

Przypominam te słowa, ponieważ w moim
głębokim przekonaniu Uniwersytet jest
wspólnotą ludzi szukających prawdy i dzielą-
cych się nią z innymi. Do tej wspólnoty
 należą pracownicy, studenci i wszyscy przyja-
ciele naszej uczelni. Nauki nie sposób prze-
cież sprowadzić do jej technicznego wymiaru.
Jest podstawową zdolnością człowieka do po-
znawania i przekształcania otaczającej go rze-
czywistości. Warto, byśmy pamiętali również
o tym duchowym wymiarze naszej pracy.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzą
naszą uniwersytecką wspólnotę – pracowni-
kom naukowym, technicznym, administra-
cyjnym, studentom. Zawsze starałem się, by

nasza uczelnia była miejscem przyjaznym, bo
tylko w takiej atmosferze można pracować
dobrze i twórczo. Celem moich działań była
troska o człowieka, który wiążąc swoje zawo-
dowe życie z uczelnią wyższą może i powi-
nien oczekiwać stabilizacji. Stąd starania
o ewolucyjny, a nie rewolucyjny charakter
wszelkich podejmowanych zmian.

Dziękuję za mądry głos Senatu uczelni, dia-
log ze związkami zawodowymi, wspólne
przedsięwzięcia z tak wieloma działającymi
tutaj organizacjami. Jestem wdzięczny za
współpracę z samorządem studenckim. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wnoszą w naszą uni-
wersytecką społeczność swój talent i pracę.
To dzięki Państwu nasza uczelnia nie tylko
trwa, ale wciąż się rozwija.

* * *

Kończąc, pragnę zwrócić się do studentów,
zwłaszcza tych rozpoczynających naukę. Ser-
decznie gratuluję Wam wyboru Uniwersytetu
Rolniczego. Jestem pewien, że spełni on Wa-
sze oczekiwania. Czas studiów pozwala na
osobisty rozwój. Jesteście na początku drogi,
której końcem nie jest wcale upragniony tytuł
inżyniera, czy magistra. Życzę Wam, by studia
na Uniwersytecie Rolniczym były fundamen-
tem, na którym zbudujecie swoją przyszłość.
Chciałbym, byście dobrze odnaleźli się w tym
nowym otoczeniu i spotkali fantastycznych
ludzi. Życzę Wam, by czas spędzony na Uni-
wersytecie Rolniczym był najpiękniejszym
okresem w Waszym życiu.

Całej uniwersyteckiej społeczności i wszyst-
kim gościom, którzy są dziś z nami bardzo
serdecznie życzę wspaniałego roku pełnego
sukcesów naukowych i zawodowych oraz
wszelkiej osobistej pomyślności.

Rok akademicki 2011/2012 uważam za
otwarty!

QUOD FELIX FAUSTUM
 FORTUNATUMQUE SIT!
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Blaski i cienie znowelizowanej ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow – 
rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 
przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Magnificencjo Panie Rektorze,
Dostojny Senacie,
Panie i Panowie Profesorowie,
Studenci, 
Szanowni Państwo,

Na początku chciałabym podziękować Panu
Rektorowi za zaproszenie i możliwość bycia
z Państwem w tak ważnej dla każdej uczelni
chwili, jaką jest inauguracja nowego roku
akademickiego. 

Długo zastanawiałam się, jak podejść do za-
proponowanego mi przez Pana Rektora te-
matu wykładu Nowe prawo o szkolnictwie
wyższym − blaski i cienie i doszłam do wnio-
sku, że potraktuję ten wstępnie zarysowany
temat z nieco innej perspektywy. Nie chciała-
bym bowiem omawiać szczegółowych zapi-
sów ustawy tak, jak się to dzieje, na łamach
prasy. Każde prawo, w tym także Prawo
o szkolnictwie wyższym, to zbiór narzędzi nie-
zbędnych do realizacji określonych celów.

Dlatego w temacie wykładu dodałam trzecią
linijkę: Uniwersytet humboldtowski i co dalej?

Rozróżniamy trzy „generacje” uniwersyte-
tów: uniwersytet średniowieczny, uniwersy-
tet humboldtowski oraz uniwersytet przy-
szłości – nazywany też uniwersytetem trzeciej
generacji czy uniwersytetem przedsiębior-
czym. Ze względu na ograniczone ramy tego
wystąpienia skupię się jedynie na omówieniu
uniwersytetu humboldtowskiego, który służy

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow w trakcie wykładu
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nam za wzór od XIX wieku, a jego cechy cha-
rakterystyczne – jak Państwo za chwilę zoba-
czycie – do dzisiaj istnieją w wielu uczelniach
europejskich. Chciałabym też, abyśmy się za-
stanowili, czym jest uniwersytet przyszłości
i do czego zmierzamy? Czy droga, którą mu-
simy przejść, będzie łatwiejsza dzięki nowej
ustawie czy też nie? Ale odpowiedź na to dru-
gie pytanie pozostawię już Państwu.

***

Jedną z ważniejszych cech uniwersytetu,
który swą nazwę zawdzięcza pruskiemu dy-
plomacie, filozofowi oświecenia i założycie-
lowi Uniwersytetu Berlińskiego, była mono-
dyscyplinarność badań i kształcenia. Trady-
cyjne jednostki, takie jak na przykład
wydziały sztuk wyzwolonych czy filozofii,
zostały podzielone. Nastały czasy wydziałów
zajmujących się wąskimi specjalizacjami.
Zmiany nie objęły jedynie teologii, medy-
cyny i prawa. I tak jest do dziś. Istniejące na
naszych uniwersytetach wydziały zwykle są
monodyscyplinarne i niestety częściej ze sobą
konkurują, niż współpracują. 
Inną charakterystyczną cechą oświeceniowego
uniwersytetu był jego dość lokalny charakter.
Uniwersytet rekrutował studentów z najbliż-
szej okolicy. I w tej mierze niestety też nie-
wiele się zmieniło. Jeżeli spojrzymy na nasze
wyniki rekrutacji, to też zobaczymy, że jest ona
ograniczona terytorialnie. Wśród kandydatów
na Uniwersytet Warszawski 60 proc. stanowią
osoby z Warszawy i Mazowsza, a jedynie
40 proc. to mieszkańcy innych części kraju.
Wśród studentów te proporcje są jeszcze bar-
dziej niepokojące – 70 proc. to osoby z Ma-
zowsza, a 30 proc. to te, które pochodzą z in-
nych regionów kraju. Za tymi wynikami stoją
oczywiście czynniki ekonomiczne – taniej stu-
diuje się na uczelni blisko domu. 

Następna sprawa to elitarne kształcenie.
Oferta uniwersytetu humboldtowskiego była
dostępna jedynie dla osób najzdolniejszych
i spełniających wysokie kryteria wstępne.
Kolejną charakterystyczną cechą takiego uni-
wersytetu były zestandaryzowane programy

nauczania – jednak choć tylko one obowią-
zywały, to swoboda indywidualnej nauki była
znaczna. W tej chwili na polskich uczelniach
żegnamy się ze standardami kształcenia.
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy
wchodzą też Krajowe Ramy Kwalifikacji,
które dają uczelniom znacznie większą swo-
bodę w kształtowaniu programów. Ale nawet
gdy standardy obowiązywały, to najlepsi stu-
denci zawsze mogli korzystać z możliwości
indywidualnego studiowania i swobodnie
kształtować swój program nauczania. 
Kolejna cecha, dość oczywista, która jest
dziedzictwem uniwersytetu humboldtow-
skiego, to nacisk na języki narodowe. Łacina
została wycofana. W XIX wieku uniwersy-
tety stały się instytucjami krajowymi, w któ-
rych wykładano w językach ojczystych.
Uniwersytet humboldtowski charakteryzo-
wało także i to, że prowadzone w nim bada-
nia miały służyć rozwojowi nauki, ale nie
musiały znaleźć praktycznych zastosowań.
Misją uczelni zaś było kształcenie przyszłych
naukowców i specjalistów wysokiej klasy,
choć oczywiście wielu absolwentów wybie-
rało zawody niezwiązane z nauką. 
I ostatnia cecha „klasycznego” uniwersytetu
związana jest ze sposobem jego finansowania
– ten obowiązek spoczywał na państwie. To
państwo finansuje naukę, a jednocześnie za-
pewnia wolność akademicką, którą my wszy-
scy sobie tak bardzo cenimy. 

***

To dziedzictwo uniwersytetu humboldtow-
skiego jest bardzo trwałe. Ale rzeczywistość
stawia przed nami nowe wyzwania, które
sprawiają, że sposób działania uczelni musi
ewoluować. Spójrzmy więc, jakie to wyzwania
i zastanówmy się jak dać sobie z nimi radę. 

***

Wspomniałam już, że uniwersytet humbold-
towski był uczelnią elitarną. Teraz uniwersy-
tety stały się masowe. Liczba studentów
w Polsce w czasie ostatnich 20 lat zwiększyła
się czterokrotnie. Bardzo ważne jest więc py-

tanie o to, jak w sytuacji takiego lawinowego
wzrostu liczby studentów zapewnić odpo-
wiednią jakość kształcenia? Jak w takiej sytu-
acji zarządzać uniwersytetami? Jak zarządzać
uczelnią, która – jak Uniwersytet Warszaw-
ski – nie ma już 20 tysięcy studentów, ale
grubo ponad 60 tysięcy?

Kolejne wyzwanie jest efektem globalizacji.
Świat otworzył dla nas swoje granice i po-
wstała ogromna konkurencja o studentów
i naukowców, o kontrakty badawcze. Spoty-
kamy się z tym dziś na każdym kroku. Dla
sporej części dzisiejszych nastolatków możli-
wość studiowania zagranicą wydaje się czymś
zupełnie naturalnym. Żeby ich zatrzymać
w kraju, a jednocześnie przyciągnąć tu także
najlepszych kandydatów z zagranicy – a nie
tylko tych, których marzeniem jest posiada-
nie wizy strefy Schengen – polskie uczelnie
będą musiały bardzo intensywnie się starać. 
Kolejne wyzwanie wynika ze wzrostu roli ba-
dań interdyscyplinarnych. Wszystko, co
istotne w nauce, dzieje się w tej chwili na po-
graniczu różnych dyscyplin. Od prowadzenia
badań, które przekraczają granice wąskich
specjalności uzależniony jest także jej dalszy
rozwój. Ale wraz ze wzrostem znaczenia tych
badań rosną także tarcia w dość anachronicz-
nej strukturze wydziałowej, jaka istnieje na
naszych uczelniach.
Podam przykład. W tej chwili na Uniwersyte-
cie Warszawskim powstają trzy budynki,
w których powstaną nowocześnie wyposażone
laboratoria, z których korzystać mają pracow-
nicy i studenci nauk ścisłych. Kompleks ma
być w całości gotowy do 2013 r. Na jego bu-
dowę UW uzyskał ponad 550 mln zł z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej. Ale już
teraz na uczelni pojawiły się obawy, czy nowo
powstająca jednostka nie stanie się zagroże-
niem dla istniejących wydziałów. Ci z Pań-
stwa, którzy tworzą centra doskonałości, cen-
tra nowych technologii, wiedzą o czym mó-
wię. Jednym z moich najważniejszych zadań
na najbliższy rok – ostatni na stanowisku rek-
tora – będzie więc przekonanie wydziałów,
które mają korzystać z tych budynków, by
w tej nowej jednostce dostrzegły jednak jakąś
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wartość dodaną, a nie konkurencję. Ale warto
tu wspomnieć, że ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym nie będzie w tym pomocna. Nawet
w jej znowelizowanej wersji jest bowiem zapis,
że ocenie podlegają jednostki podstawowe
uczelni. Każda nowa jednostka faktycznie
staje się więc konkurencją dla istniejących
wcześniej. Dlatego sądzę, że w tym punkcie,
ustawa wkrótce zostanie ponownie zmie-
niona. Zwłaszcza, że Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego zdaje się doceniać
rolę badań przekraczających granicę dyscy-
plin, a z hasła „interdyscyplinarność w nauce”
uczyniło jedno ze swych haseł flagowych.
Kolejne wyzwanie, z którym przychodzi nam
się zmierzyć, jest związane z oczekiwaniami
wobec uniwersytetów, jakie formułowane są
przez przedstawicieli administracji państwo-
wej. Jesteśmy – jako przedstawiciele uczelni
– stale naciskani by zacieśniać więzy z gospo-
darką. Uczelnie mają zajmować się komercja-
lizacją badań, czy kształcić studentów przy
udziale pracodawców bądź nawet na ich za-
mówienie. Czasem wydaje się nawet, że
wszystko co robimy, zdaniem urzędników
państwowych, znaleźć musi teraz praktyczne
zastosowanie. 

***

Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na py-
tanie, jak zatem powinien być zorganizowany
uniwersytet, by sobie z tymi wyzwaniami po-
radzić? Jak powinna funkcjonować nowocze-
sna uczelnia? 

Pierwsza rzecz, którą już dziś Pan Rektor
bardzo mocno zaakcentował w swoim wystą-
pieniu, to wykorzystanie „know how”. Wiele
wyższych uczelni eksperymentuje obecnie
z nowymi sposobami komercjalizacji badań.
I wydaje się, że w tej mierze uczelnie tech-
niczne i rolnicze mają nawet dużo łatwiejszą
sytuację niż uczelnie humanistyczno-spo-
łeczne. 
Kolejna rzecz charakterystyczna dla uniwer-
sytetu przyszłości to nacisk na prowadzenie
badań i kształcenia interdyscyplinarnego,
które są odpowiedzią na coraz większą złożo-

ność współczesnego świata. Wspominałam
o tym przed chwilą. Mówiłam też, że niestety
znowelizowana ustawa nie będzie w pełni
pomocna w rozwijaniu tego typu badań. 
Następna cecha uniwersytetu przyszłości to
nowa struktura wewnętrzna uczelni i działa-
nie w sieci z innymi sektorami. Uniwersytet
musi współpracować z otoczeniem gospodar-
czym. 
Kolejna cecha – to konkurowanie na rynku
międzynarodowym o studentów, naukow-
ców i kontrakty. Jeśli powiążemy ją dodat-
kowo z koniecznością uzyskiwania różnorod-
nych źródeł finansowania, to jest to kluczowa
zmiana, która już nastąpiła w naszych uczel-
niach. Dotacja dydaktyczna, którą uczelnie
publiczne otrzymują na kształcenie studen-
tów już dziś stanowi w niektórych z nich
mniej niż połowę budżetu. Na Uniwersytecie
Warszawskim stanowi ona około 40 procent
przychodów. Pozostałe przychody pochodzą
m.in. z działalności badawczo-rozwojowej
i czesnego. 
Zmienia się także sposób finansowania ba-
dań. Zarówno Narodowe Centrum Nauki
jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są
jednostkami niezależnymi, które przekazują
uczelniom środki na badania w drodze kon-
kursu. Widać więc wyraźnie, że w tym zakre-
sie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym jest zgodna z celami, jakie ma przed
sobą uniwersytet przyszłości. Dostrzegam
nawet pewną analogię dotyczącą ogranicza-
nia ingerencji formalnej i finansowej państwa
w proces kształcenia i funkcjonowania uni-
wersytetów w USA, z sytuacją, jaką mamy
już w Polsce.
Następną cechą uniwersytetu przyszłości jest
prowadzenie – oprócz istniejącego już –
kształcenia masowego, także odrębnych pro-
gramów dla najzdolniejszych studentów
i pracowników. W tej mierze zaszło już na
polskich uczelniach wiele zmian. Na Uniwer-
sytecie Warszawskim od kilkunastu lat dzia-
łają międzywydziałowe indywidualne studia
humanistyczne, matematyczne i podobne
studia z zakresu ochrony środowiska. Nowa
ustawa także zapewnia w tej mierze uczel-
niom sporo nowych możliwości. Ostatnie

wyniki rekrutacji na UW dają również pod-
stawy by sądzić, że studia pierwszego stopnia
faktycznie są już traktowane przez pracodaw-
ców, jako wystarczające do podjęcia pracy
przez ich absolwentów. A to oznacza, że o ile
studia licencjackie pozostaną masowe, to już
magisterskie mają szansę stać się w przyszło-
ści studiami dla tych zdolniejszych i bardziej
ambitnych studentów. 
Kolejne cechy takiego uniwersytetu to odej-
ście od uczelni narodowej w kierunku uni-
wersytetu kosmopolitycznego, w którym
prowadzenie znacznej części zajęć w języku
angielskim jest po prostu koniecznością. Ale
oprócz tego komunikacja naukowa odbywa
się jeszcze w dwóch, trzech innych językach
– poza językiem narodowym. 

***

Porównajmy teraz po krótce oba modele jesz-
cze raz, aby się lepiej zorientować, do czego
mamy zmierzać i co należy jeszcze zmienić
w naszych uczelniach, by zyskały miano uni-
wersytetów przyszłości. 
Mimo że w przypadku uniwersytetu przy-
szłości dużo się mówi o komercjalizacji wyni-
ków badań, to i tak kluczową rolę odgrywają
tu – tak i w uniwersytecie humboldtowskim
– badania podstawowe. Jeśli by pojawił się
więc drugi Kopernik, nie musiałby czuć się
zagrożony. Myślę, że to bardzo dobra wiado-
mość.

Kolejne zmiany, które nas czekają to odejście
od monodyscyplinarnych badań i kształcenia
oraz istniejącej struktury wydziałowej, zacie-
śnianie współpracy z różnymi partnerami –
uniwersytet powinien współdziałać np.
z przemysłem; choć zdaję sobie sprawę, że za-
chęcenie partnerów do inwestowania środ-
ków w badania naukowe łatwe nie będzie, bo
są one traktowane, jako inwestycje niepewne,
cechujące się podwyższonym ryzykiem. Uni-
wersytet przyszłości to także taki, który
otwarty jest też na działanie na konkurencyj-
nym rynku międzynarodowym. Myślę, że
w ogóle termin „otwartość” – w każdym wy-
miarze – najlepiej definiuje ten nowy typ
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Przemówienie 
Przewodniczącego Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów 
Pawła Chałupnika

Magnificencjo Panie Rektorze,
Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Wszyscy ludzie pragną wiedzieć, a właści-
wym przedmiotem tego pragnienia jest
prawda. Nawet w życiu codziennym obser-
wujemy, jak bardzo każdy człowiek stara się
poznać obiektywny stan rzeczy, nie zadowa-
lając się informacjami z drugiej ręki.
Te słowa kierował do nas, do środowiska aka-
demickiego, jeden z największych polskich
profesorów, Jan Paweł II, w swojej encyklice
Wiara i rozum.

Rozpoczynacie swoje studia na naszej uczelni
by zdobywać wiedzę, by odkrywać prawdę
o świecie was otaczającym. Wybór krakow-
skiego Uniwersytetu Rolniczego na miejsce
Waszego rozwoju intelektualnego to bardzo
dobra decyzja. Ta uczelnia udzieli Wam od-
powiedniego wsparcia, a także stworzy wa-
runki do zdobywania wiedzy.
Studia, to zawsze aktualna propozycja pójścia
naprzód. Droga może nie zawsze równa
i gładka, bo takiej Wam nie obiecujemy,
droga wręcz wyboista, pełna niespodzianek,
ale droga zdobywania i wiedzy, i nowych do-
świadczeń. Droga pokonywania szarości,
przeciętności. Właśnie po tę przyszłość
trzeba się najpierw schylić, potrudzić, by po-
tem móc się wznieść.

Czuję się zaszczycony, że w imieniu Uczel-
nianej Rady Samorządu Studentów reprezen-
tując całą społeczność studencką naszego

Uniwersytetu mogę zabrać głos, w tak uro-
czystej i ważnej dla życia Uczelni chwili, jaką
jest inauguracja roku akademickiego.
W zakresie naszych działań jest wiele obsza-
rów istotnych w życiu szkoły wyższej, uczest-
nicząc w gremiach organów kolegialnych
Uczelni mamy możliwość oddziaływania na
podejmowane decyzję i ich realizację.

Samorząd jest jedynym reprezentantem stu-
dentów współpracującym z władzami
Uczelni we wszystkich sprawach, które ich
dotyczą, współpracuje z organizacjami poza-
rządowymi, udziela informacji na temat po-
mocy materialnej dla studentów, działa w re-
sortowych komisjach zajmującymi się kul-
turą studencką, działalnością naukową,
stwarzaniem możliwości na rozwój. 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów to
nie tylko delegaci z poszczególnych wydzia-
łów, to także wielu wspaniałych ludzi, którzy
chcą pomóc innym studentom poprzez dzia-
łalność społeczną, angażując się przy tym
w prace  Samorządu Studentów organizując
takie przedsięwzięcia jak Juwenalia, konfe-
rencje tematyczne, Bal Beana dla studentów
I roku, szkolenia czy rajdy. Ponadto bierzemy
udział w organizacji, obozów naukowych, se-
sji kół naukowych i wiele innych naukowych
 przedsięwzięć dzięki Studenckim Kołom
 Naukowym.

Ponadto Samorząd współpracuje ściśle z orga-
nizacjami Studenckimi takimi jak Centrum
Kultury Studenckiej dzięki, któremu nasze
życie kulturalne obfituje w atrakcyjne wyda-
rzenia, z Kołem Przyjaciół Dzieci, które

uniwersytetu. Ale owa „otwartość” nie może
być wynikiem jakiegoś formalnego nakazu,
ale sumą wielu oddolnych inicjatyw, które
pojawiają się na uczelniach. 

***

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną
sprawę, moim zdaniem bardzo ważną, jaką
jest dywersyfikacja rynku usług edukacyj-
nych. Rozróżniamy pięć typów uczelni – od
takich, których misją jest wyłącznie kształce-
nie zawodowe i to głównie na potrzeby lo-
kalnego rynku pracy, do tych, które oferują
wszechstronne wykształcenie i prowadzą
przełomowe badania. Nie każda uczelnia
musi się stać wybitnym uniwersytetem
kształcącym we wszystkich dyscyplinach.
 Takiej sytuacji nie ma w żadnym kraju. Tu
chciałabym zacytować za panem prof.
Krzysztofem Obłojem, który napisał cie-
kawą książkę Pasja i dyscyplina strategii. Jak
z marzeń i strategii zbudować przyszłość
firmy, jakie są elementy warunkujące koń-
cowy sukces. Chociaż publikacja w główniej
mierze dotyczy firm, to poświęcono w niej
trochę miejsca uniwersytetom. By nasza
firma – czy w tym przypadku – nasza uczel-
nia odniosła sukces – najpierw musimy zro-
zumieć, czego oczekuje od nas świat ze-
wnętrzny. Następnie musimy określić swoje
cele i zasięg działania – czy będzie ona dzia-
łała na skalę lokalną, krajową, czy globalną.
Osiągnięcia w każdej z tych skal będą bardzo
cenne. Potem musimy zbudować model biz-
nesowy uczelni, którą reprezentujemy i którą
zarządzamy. I oby nam się to udało! Tego
Państwu życzę. 

***

Mam nadzieję, że ten najbliższy rok będzie
dla Państwa bardzo udany – i uda się Pań-
stwu skorzystać z tych wszystkich możliwo-
ści jakie daje nowa ustawa dla rozwoju
uczelni i jej ewolucji w kierunku uczelni
przyszłości. 

Dziękuję wszystkim za uwagę. 
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 organizuje inicjatywy dla domów dziecka,
z Akademickim Związkiem Sportowym zaj-
mującym się kwestiami aktywnie fizycznych
studentów. Ponadto Samorząd organizuje
kursy dla studentów chcących rozwijać swoje
umiejętności z różnych dziedzin wykorzystując
możliwości Centrum Transferu Technologii.

Ta uczelnia da Wam bardzo wiele, jeśli cho-
dzi o rozwój intelektualny, a także poszerza-
nie horyzontów myślenia. Jednak bardzo
ważne jest abyście nie pozostawali jej dłużni.
Macie możliwość w sposób aktywny zaanga-
żować się w rozwój Uniwersytetu Rolni-
czego. Niezwykle silny i prężny samorząd
studentów jest dla Was miejscem, które po-
zwoli zdobyć nowe i niesamowite doświad-
czenia, a swój czas i pracę będziecie mogli
ofiarować reszcie społeczności akademickiej.
Tak jak już usłyszeliście, głos studentów na

tej uczelni jest istotny. W końcu jesteśmy
liczną grupą, która chce zmieniać otaczającą
nas rzeczywistość.
Niech wiedza i umiejętności, a nie dyplom
będą na pierwszym miejscu. Niech za parę lat
zdobyte przez Was kwalifikacje zalśnią peł-
nym blaskiem w warunkach i w perspekty-
wach innych niż te dzisiejsze. 
Niech studiowanie w tej Uczelni będzie dla
Was zaszczytem i powodem do radości.
Kształtujcie swoją osobowość, stawiajcie do-
ciekliwe pytania. Niech wszelkie trudności
jakie napotkacie na swej drodze będą dla Was
inspiracją. Pracujcie rzetelnie, solidnie, punk-
tualnie. Niech dzisiejsza uroczystość będzie
przynagleniem do wyboru osobistej odpo-
wiedzialności za podjętą decyzję.

Pamiętajcie, że wielkie szanse i możliwości
zawsze wiążą się z obowiązkami, wymaga-

niami i odpowiedzialnością za wybory, któ-
rych dokonujemy. Nie pozostaje mi nic in-
nego, jak życzyć Wam byście w swych działa-
niach kierowali się rozsądkiem i rozwagą, ale
też żebyście odważnie wkroczyli w ten nowy
etap Waszego dorosłego życia. 

Pragnę na koniec podziękować w imieniu
studentów, samorządu oraz doktorantów
w tym uroczystym dniu Jego Magnificencji,
Państwu Prorektorom, Dziekanom, wszyst-
kim nauczycielom akademickim, pracowni-
kom administracji i obsługi za stworzenie
sprzyjającej atmosfery w naszym Uniwersyte-
cie dla studiowania, realizacji swoich pasji
i zainteresowań z prośbą o dalszą pomoc
w działaniach na rzecz studentów i naszej
Uczelni. Życzymy Państwu wszelkiej pomyśl-
ności prosząc o życzliwość w realizacji na-
szych działań.

Paweł Chałupnik – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
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W roku akademickim 2010/2011 ze społeczności Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do wieczności odeszli:

Pani mgr Maria Maćkowska-Reklewska

Pan dr inż. Maciej Witrylak

Pan płk. mgr Jan Miętkiewicz

Pan dr inż. Jan Kosek

Pan prof. Marian Koziej

Pan inż. Andrzej Franik

Pan inż. Władysław Wołowiec

Pan dr inż. Stanisław Legutko

Pan prof. dr hab. Adam Pilarczyk

Pani mgr inż. Irena Sroka-Kruczek

Pani Zofia Polepszyc 

Pani mgr inż. Bogna Rodziewicz-Rajzer 

Pan inż. Grzegorz Rekliński

Niech pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci!
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WRĘCZENIE MEDALI I ODZNACZEŃ

Podczas uroczystości inauguracyjnej Woje-
woda Małopolski Stanisław Kracik w imie-
niu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do-
konał aktu dekoracji krzyżami zasługi pra-
cowników Uczelni:

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

otrzymali:

1) Pani Anna BĘBENEK
2) Pan dr inż. Marian DŁUGOSZ
3) Pan dr inż. Krzysztof FURGAŁ
4) Pani inż. Elżbieta GAWLIK
5) Pani inż. Grażyna KLIMEK
6) Pan prof. dr hab. inż. 

Czesław KLOCEK
7) Pan prof. dr hab.  Andrzej LIBIK
8) Pani dr hab. inż. 

Bogusława ŁAPCZYŃSKA-KORDON
9) Pani mgr Anna ŁĄCKA
10) Pan prof. dr hab. inż. 

Norbert MARKS
11) Pan Leszek MAZUR
12) Pani mgr Krystyna MOTYKA
13) Pan dr hab. inż. Piotr MURAS,

prof. UR
14) Pani Magdalena NIEZABITOWSKA
15) Pan mgr inż. Adam NIZIOŁEK
16) Pani Barbara PAKOS
17) Pan dr hab. Wojciech PRZEGON,

prof. UR
18) Pan prof. dr hab. Stanisław ROŻEK
19) Pani mgr Agnieszka SIUDAK
20) Pani mgr Józefa SURÓWKA
21) Pan dr inż. Jerzy SZYMACHA 
22) Pani Anna TABIŚ
23) Pani dr inż. Zofia WŁODARCZYK
24) Pan Franciszek ZAJGER

Medal za długoletnią służbę, dla pani Anny Bębenek, wręcza Wojewoda Małopolski 
Stanisław Kracik

Medal Komisji Edukacji Narodowej, dla prof. Krzysztofa Gawrońskiego, 
wręcza Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski
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MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

otrzymali:

1) Pan mgr Jacek BABULA
2) Pan mgr inż. Andrzej CEREK
3) Pan dr hab. inż. Michał CUPIAŁ, prof. UR
4) Pan dr hab. inż. Jacek DOMAGAŁA,

prof. UR 
5) Pani mgr inż. 

Elżbieta KACZMARCZYK
6) Pani mgr Teresa NIZIŃSKA
7) Pan Grzegorz SOBESTO
8) Pan dr hab. inż. Sylwester TABOR,

prof. UR
9) Pani dr inż. Maria WALCZYCKA
10) Pani Elżbieta WARCHOŁ
11) Pan dr hab. inż. Jan ZARZYCKI

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

otrzymali:

1) Pan dr inż. Jacek ANTONKIEWICZ 
2) Pani dr inż. Anna GORCZYCA
3) Pani dr Małgorzata MAKAREWICZ

4) Pani dr inż. 
Urszula MALAGA-TOBOŁA

5) Pan dr inż. Andrzej OLEKSY
6) Pan dr inż. Sławomir PIETRZYK
7) Pan mgr Aleksander SOKÓŁ
8) Pan dr inż. Marek TARNAWSKI
9) Pan dr inż. Robert WITKOWICZ

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski w imieniu Ministra Edukacji
 Narodowej dokonał aktu dekoracji pracow-
ników Uczelni.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

otrzymali:   

1) Pan prof. dr hab. 
Oleksandr DOROZHYNSKYY

2) Pan prof. dr hab. inż. 
Krzysztof GAWROŃSKI

3) Pan dr inż. Jan KOŁODZIEJ
4) Pan prof. dr hab. Michał KOPEĆ
5) Pani dr hab. inż. Agnieszka PŁAŻEK,

prof. UR

6) Pan dr hab. inż. Andrzej RADWAN,
prof. UR

7) Pan dr hab. Eugeniusz
WOJCIECHOWSKI, prof. UR

8) Pani mgr Hanna ZIELIŃSKA

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odznakę honorową „Zasłużony dla Rol-
nictwa” wręczył dr hab. Eugeniusz Chyłek –
Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ODZNAKĘ HONOROWĄ 

„ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” otrzymali: 

1) Pani prof. dr hab. Teresa FORTUNA
2) Pan prof. dr hab. Marek GRABOWSKI
3) Pan prof. dr hab. 

Tadeusz JULISZEWSKI
4) Pani prof. dr hab. Krystyna KOZIEC
5) Pan prof. dr hab. Jerzy NIEDZIÓŁKA
6) Pan prof. dr hab. Czesław NOWAK
7) Pan prof. dr hab. Jan PAWEŁEK
8) Pan prof. dr hab. Włodzimierz SADY

Odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” dla pani prof. Krystyny Koziec wręcza dr hab. Eugeniusz Chyłek – Radca Ministra  Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
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IMMATRYKULACJA  STUDENTÓW

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
prof. Włodzimierz Sady w imieniu Rektora
przeprowadził immatrykulację studentów
I roku. Studenci uroczyście ślubowali:

Wstępując do społeczności akademickiej Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, pomny ideałów i tradycji nauki
polskiej oraz świadom obowiązków obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście:
zdobywać wytrwale wiedzę, rozwijać umiejęt-
ności oraz kształtować swoją osobowość,
dbać o honor i dobre imię Uczelni,
zachować godność i dobre imię studenta,
odnosić się z szacunkiem do nauczycieli akade-
mickich i przestrzegać przepisów obowiązują-
cych w Uniwersytecie.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

***
Na ręce JM Rektora Uniwersytetu Rolni-
czego prof. Janusza Żmiji,  tradycyjnie,
osoby nie mogące uczestniczyć w uroczystej
inauguracji, nadesłały listy gratulacyjne z ser-
decznymi życzeniami dla całej społeczności
Uczelni na rozpoczynający się rok akade-
micki. Napłynęły gratulację od ministrów,
władz województw ościennych, posłów, rek-
torów zaprzyjaźnionych Uczelni, dyrektorów
instytucji rządowych, placówek naukowych
i rolniczych, duchowieństwa i doktorów ho-
noris causa oraz od wielu innych osób. 

***
Z okazji roku Czesława Miłosza JM Rektor
zaprosił uczestników inauguracji do wysłu-
chania programu poetycko-muzycznego
Miłosz – koncert polski w wykonaniu: Zofia
Zoń – recytacje oraz Miłosz Drogowski –
wiolonczela.

Opracowanie: Monika Marszalik

Miłosz – Koncert polski

Studenci Uniwersytetu Rolniczego 
z indeksami

Studenci w trakcie ślubowania
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Prof. dr hab. Janusz Lipecki 
doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 1 lipca 2011 r.

Laudacja prof. dr hab. Janusza Lipeckiego wygłoszona przez 
prof. dr hab. Włodzimierza Lecha z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa 
Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego

Magnificencjo, Pani Rektor, Panowie Rekto-
rzy, Magnificencjo Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie, Dziekani, Wysoki Senacie,
Panie i Panowie. 

Przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia
sylwetki prof. Janusza Lipeckiego, któremu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie nadaje tytuł doktora honoris
causa. Uczelnia nasza nosi imię ks. Hugona
Kołłątaja. Ksiądz Hugo Kołłątaj działał
w naszej ojczyźnie w najtrudniejszym okre-
sie. W chwili, gdy Polska chyliła się ku upad-
kowi, nawoływał do przeprowadzenia naj-

ważniejszych zmian naszego ustroju, aby za-
pobiec rozbiorom kraju. Oprócz działalności
politycznej reorganizował również oświatę.
Uczestniczył w pracach Komisji Edukacji
Narodowej, zreformował Uniwersytet Jagiel-
loński, był jego rektorem. Wołał o podjęcie
ogromnego wysiłku celem poprawy nauczania.

Od lewej prof. Janusz Żmija, prof. Marian Wesołowski, prof. Włodzimierz Sady
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Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stani-
sław Kot*, działacz PSL, a więc człowiek za-
służony również na polu wspomagania pol-
skiej wsi, napisał w 1930 roku: …trzeba bę-
dzie przykrych doświadczeń epoki saskiej
i ożywczego prądu Oświecenia, aby  naród pol-
ski za Kołłątajów i Śniadeckich  wyszedł z bez-
płodnego dyletantyzmu i zaczął się uczyć. Tak
więc Uniwersytet, który nosi imię Hugona
Kołłątaja, ma wszelkie podstawy, aby hono-
rować i nagradzać ludzi, którzy krzewią
oświatę.

Prof. dr hab. Janusz Lipecki uczył się całe
życie i uczył innych jak się powinni uczyć.
Uczył się patriotyzmu z czasie wojny, gdy
jego rodzice pomagali ludziom ukrywającym
się w rodzinnym majątku Rudniku k/Lu-
blina. Po wojnie uczęszczał do szkół Lublina.
Również w Lublinie ukończył Wyższą Szkołę
Rolniczą. Pracę magisterską napisał pod kie-
runkiem prof. Stanisława Zaliwskiego, po
czym rozpoczął pracę na Uczelni Rolniczej
w Lublinie. Nabierał doświadczenia poza Lu-
blinem w Rolniczej Stacji Doświadczalnej
Genewa w Stanie Nowy Jork USA pod kie-
runkiem dr Franka G. Dennisa. Następnie
uczył się w Sadowniczej Stacji Doświadczal-
nej w East Malling w Wielkiej Brytanii pod
kierunkiem dr Davida Atkinsona, gdzie do-
skonalił znajomość agrotechniki sadowni-
czej. Wyjeżdżał na szkolenia do Egiptu, Nie-
miec, Włoch, Holandii. Dzielił się wiedzą na
zjazdach Międzynarodowych we Włoszech,
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwie, Bia-
łorusi. Uczestniczył we wszystkich kolegiach
w kraju, gdzie trzeba było albo uczyć innych,
albo pilnować czy należycie się uczymy. Był
członkiem Rady Naukowej ISiK, jest auto-
rem kilkudziesięciu opinii dotyczących
wniosków w sprawie zatwierdzenia habilita-
cji i tytułu profesora. Był przewodniczącym
Nauk Ogrodniczych PAN, redaktorem na-
czelnym Acta Agronomica, przewodniczą-
cym Rady Redakcyjnej Folia Horticulturae
i w dalszym ciągu bierze udział w pracach
Sekcji PO-6 Departamentu Badań Nauko-
wych MSWiN. Pilnuje zatem byśmy mieli
dostateczną ilość środków na badania. Ilu na-

ukowców w kraju Jemu właśnie zawdzięcza
przyznanie wszelkiego rodzaju grantów? Peł-
nił również funkcje w macierzystej uczelni,
od kierownika katedry od 1974 do 2003
roku poczynając. Był prodziekanem i dzieka-
nem. Wypełnił, zatem prof. Janusz Lipecki
przesłanie patrona Naszego Uniwersytetu,
aby podnieść umiejętność naszego społeczeń-
stwa i to społeczeństwa wiejskiego, o którego
także zabiegał ks. Hugo Kołłątaj. Jakże pięk-
nie się składa, że wskazania ks. Kołłątaja wy-
znaczone w chwili upadku Rzeczpospolitej
znalazły kontynuatorów w chwili dziejów na-

szego kraju chyba, nie waham się użyć tego
słowa, najszczęśliwszych, jeżeli zważyć możli-
wości rozwoju Polski na przyszłość.
Praca naukowa miała szczególne znaczenie
w życiu prof. Janusza Lipeckiego. Najpierw
specjalizował się w metodach rozmnażania
roślin. Znamienne są jego prace w USA, gdzie
w czasie stażu opublikował razem z Frankiem
G. Dennis’em i Chi-Li-Kiangiem pracę na
temat wpływu długości dnia na indukcję
kwiatów oraz tworzenie rozłogów truskawki.
Praca ta wpisała się w cały szereg badań nad
wpływem długości dnia na zakładanie pąków

Goście zaproszeni  na uroczystość

Prof. Włodzimierz Lech w trakcie laudacji
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kwiatowych i tworzeniem rozłogów u truska-
wek. Dała podstawy do opracowania metody
przygotowania rozsady dla sterowanej uprawy
tego gatunku. Zastosowanie sadzonek Frigo,
tak obecnie powszechnej, stało się możliwe
dzięki wkładowi tej publikacji w wiedzę na te-
mat wpływu długości dnia na zakładanie
kwiatów**. W swojej pracy habilitacyjnej wy-
kazał jak bardzo istotne są auksyny w ukorze-
nianiu sadzonek nie tylko w technice szkół-
karskiej, ale również w opracowaniu zasad
ukorzeniania sadzonek w metodach in vitro***.
W zakresie agrotechniki sadów był pionie-
rem – zajmował się odchwaszczaniem sadów,
stosowaniem herbicydów, nawożeniem.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń i ob-
serwacji określił reakcje roślin sadowniczych
i chwastów, a w pewnym stopniu także gleby
na długotrwałe stosowanie chemicznego od-
chwaszczania. Wykazał jako pierwszy w Pol-
sce, pojawienie się odporności na herbicydy
triazynowe w obrębie gatunku przymiotno
kanadyjskie (Erigeron canadensis L.) oraz
jako pierwszy w świecie – odporności rów-
nież gatunku Capsella bursa – pastoris (L.)
Med. – tasznik pospolity. Przyczynił się do
wprowadzenia metod odchwaszczania bez-
piecznych dla środowiska, bez udziału herbi-
cydów dolistnych (Roundup i Basta) lub
z ograniczonym ich udziałem, m.in. przy
użyciu ściółek organicznych i nieorganicz-
nych (folia, włóknina). Ustalił nowe liczby

graniczne zawartości składników mineral-
nych w liściach jabłoni, biorąc udział w pra-
cach kierowanych przez prof. dr hab. An-
drzeja Sadowskiego z SGGW w Warszawie.
Efektem było opracowanie zaleceń obniżają-
cych dawki nawozów sadach, prowadząc do
zmniejszenia kosztów i skażenia środowiska
przez nawozy. 
W drugim punkcie laudacji chciałbym pod-
kreślić ogromną rolę profesora w konsolido-
waniu społeczności naukowej ogrodniczej
Polski. Potrafił skupić wokół swojej Osoby
wszystkich pracujących dla nauki ogrodni-
czej. Zabiegał, by każdy z pracowników był
w pełni wartościowy. Jego działalność w tym
zakresie sprowadzała się do wymiany opinii,
słuchania każdego, pomagania w staraniach
się o granty, sporządzania recenzji. Zna każ-
dego pracownika, potrafi z błyskawiczną
szybkością dobierać recenzentów. Gdy dzieje
się komuś krzywda uparcie, ale z wyczuciem
pomaga.
W trzeciej części laudacji chciałbym złożyć
poprzez osobę prof. Janusza Lipeckiego,
hołd całej szkole naukowej i praktycznej
w Lublinie. W okresie powojennym w roz-
woju sadownictwa znaczenie miało kilku pro-
fesorów, związanych z ośrodkami naukowymi
Skierniewic, Warszawy, Lublina, Poznania
i Krakowa. Każdy z tych ośrodków widział
inaczej przyszłość sadownictwa. Akademia
Rolnicza w Krakowie w roku 1973 nadała

 tytuł doktora honoris causa prof. Szczepa-
nowi Pieniążkowi. Obecnie nadając ten tytuł
prof. Januszowi Lipeckiemu uznaje zasługi
jego przede wszystkim, ale również tego,
który wykształcił profesora, był nim prof.
Stanisław Zaliwski. Następnym pokoleniom
asystentów i profesorów w Krakowie pozosta-
wiam myśl o uhonorowaniu w ten sam spo-
sób Uczelni Warszawy i Poznania.
Czwarta i ostania część zasług prof. dr hab.
Janusza Lipeckiego wiąże się z Jego działal-
nością dla praktyki ogrodniczej w Polsce.
Ośrodek sadowniczy, a właściwie ogrodniczy
w naszym kraju obejmuje, poczynając od za-
chodu, województwa Wielkopolskie, Mazo-
wieckie i Lubelskie. Liczącym się w bilansie
handlowym jest okręg lubelski. Powstał on
przed drugą wojna światową, ale największy
rozwój nastąpił w latach 70. i 80. ubiegłego
wieku. Stało się tak przy udziale pracy wielu
osób z tego terenu. Ogromne zasługi położyli
pracownicy Rolniczego Rejonowego Zakła -
du Doświadczalnego w Końskowoli. Praca
dr Jadwigi Kluczyńskiej, mgr Tadeusza
Marca, niech będzie tylko przykładem pracy
wielu osób. Nie byłoby jednak tego rozwoju
bez wkładu kierownika Katedry Sadownic-
twa Akademii Rolniczej w Lublinie prof. Ja-
nusza Lipeckiego. Potrafił On skupić wokół
siebie wielu ludzi i rozwinąć sadownictwo
tego rejonu. Gdy w roku 1985 prof. Janusz
Lipecki zorganizował konferencję PAN
w Puławach i przejeżdżaliśmy od jednej wsi
do drugiej całej obsadzonej plantacjami po-
rzeczki trudno było wyjść z zachwytu. Pol-
skie owoce i warzywa stały się w relacjach
międzynarodowych przedmiotem przetar-
gów politycznych.
Dorobek publikacyjny profesora liczy łącznie
253 pozycje, w tym 86 oryginalnych rozpraw
naukowych oraz doniesień na zjazdy krajowe
i zagraniczne, 73 artykuły popularno-
 naukowe. Brał udział w opracowaniu 2 wy-
dawnictw książkowych, w języku angielskim
ukazało się 30 rozpraw. Obecnie bierze
udział – jako jeden z redaktorów – w przygo-
towaniu do druku kolejnego wydania książki
Fizjologia roślin sadowniczych pod redakcją
główną prof. Leszka Jankiewicza. Ponadto

Prezent dla profesora od pracowników Katedry Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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przygotowuje do druku książkę na temat
chwastów występujących w sadach w strefie
klimatu umiarkowanego. Ma ona stanowić
rzeczywiste podsumowanie działalności pro-
fesora w tej dziedzinie.
Jest promotorem 7 doktoratów; pięciu jego
współpracowników uzyskało tytuł doktora
habilitowanego, a dwóch z nich ma tytuł
profesora. Stworzył szkołę naukową w zakre-
sie badań nad agrotechniką sadów i mnoże-
nia wegetatywnego roślin sadowniczych. Był
opiekunem 120 prac magisterskich.
Uzyskał prestiżowe nagrody i odznaczenia:
3 nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki, Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Medal KEN.
Współpraca profesora z Wydziałem Ogrod-
niczym w Krakowie odbywa się na wielu
płaszczyznach. Starał się dbać o rozwój naszej
kadry naukowej. Wiele osób z naszego uni-
wersytetu uzyskało tytuły naukowe, poprzez
recenzje, opinie lub superrecenzje profesora.
Popierał na każdym kroku działalność
PTNO, którego siedziba znajduje się na na-
szym wydziale. Był redaktorem czasopisma
naukowego Folii Horticulturae, którego re-
dakcja również mieści się na naszym
 Wydziale. Organizował wspólne spotkania
naukowe celem możliwości rozwoju młodej
kadry. Przyjmował naszych pracowników
w Lublinie celem wskazania kierunków
 badań. Namawiał innych pracowników swo-
jej Katedry do pisania wspólnych planów
 badawczych. Udostępniał dla naszych pra-
cowników zaplecze produkcji sadowniczej
celem szkoleń.
Działalność prof. Janusza Lipeckiego do
uzyskania tytułu doktora honoris causa zna-
lazła również akceptację w dwóch recen-
zjach, które wykonali prof. dr hab. Zdzisław
Kawecki hc uniwersytetu na Białorusi oraz
prof. dr hab. Kazimierz Tomala (a nie jak
podaje załączony w zaproszeniach życiorys
Zdzisław, za co serdecznie przepraszam).
Podkreślili oni ogromne zasługi profesora
w kształtowaniu sadownictwa naszego kraju. 
Prof. dr hab. Janusz Lipecki zyskał uznanie
środowiska naukowego najwyższego szcze-
bla, a także studentów i producentów. Jest

człowiekiem o szerokich horyzontach, wybit-
nym naukowcem – badaczem z powołaniem
i wielkim zamiłowaniem do poznawania
świata, nadzwyczajnie aktywnym i ambit-
nym. Cechuje Go ogromna kultura osobista,
wielka życzliwość, otwartość, łatwość nawią-
zywania kontaktów, a także umiejętność
współpracy z innymi.
Prof. dr hab. Janusz Lipecki przez wszystkie
lata był znakomitym ambasadorem polskiej
nauki ogrodniczej. 

Pozwolicie Państwo, że na zakończenie złożę
serdeczne życzenia za piękne życie poświę-
cone sadownictwu, zacytuję również piękny
wiersz pt.: Sad jesienny, napisany przez poetę
emigracyjnego Bronisława Przyłuskiego.

…Pola w dymie, lasy w mgłach
I na wrzosy upadł strach
Poszarzały jak ten świat.
Tylko jeden wybuchł – sad.

Renety złote i szare
Zwiewnym jaśnieją czarem;
Landsberskie duże czerwone,
Oliwki, pływki, melonek.

Aż czarne buksztany heskie
I trampy prawie niebieski,
Czubatki, prosięce, winne
I antonówki rodzinne.

Kajzery, drobniutkie rajskie,
Kosztele żółte, hebrajskie
Kaselskie, rzepki kamienne
Pomarańczówki płomienne.

Siedzę w oknie, patrzę, patrzę,
Póki mgła szyb mi nie zatrze
I na niebie mijającem
Liczę drzewa gorejące.****

Serdecznie państwu dziękuję. 

* Kot S. 1930: Polska złotego wieku wobec
kultury zachodniej. Kultura staropolska. Refe-
raty wygłoszone na Zjeździe im. J. Kocha-
nowskiego. Str. 675. 
** Denis F.G., Lipecki J., Kiang C.L.
1970: Effects of photoperiod other factors upon
flowering and runner development of three
strawberry cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci.
95: 750-754). 
*** Lipecki J. 1973: Badanie nad ukorzenia-
niem się zdrewniałych sadzonek czarnych po-
rzeczek na tle dynamiki niektórych substancji
wzrostowych. Rozprawa habilitacyjna (stresz-
czenie). Seria Wydawnicza Rozprawy Nau -
kowe 3. 1-68). 
**** Przyłuski B. 2005: Wiersze zebrane. Sad
jesienny 56-57.

Spotkanie okolicznościowe
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Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, 
Panie, Panowie.

Otrzymuję dzisiaj najwyższą godność akade-
micką – doktorat honoris causa. Jest to dla
mnie tym większy zaszczyt, że otrzymuję go
w kolebce nauki polskiej – Krakowie i na
znakomitej Uczelni, która jako jedyna zacho-
wała w swej nazwie słowo „rolniczy”. Proszę
więc przyjąć słowa mojej głębokiej wdzięcz-
ności. Kieruję je do Magnificencji Rektora
prof. Janusza Żmiji, członków Senatu Uni-
wersytetu Rolniczego, dziekana Wydziału
Ogrodniczego tej Uczelni prof. Marka Gra-
bowskiego i Rady tego Wydziału, do mojego
promotora prof. Włodzimierza Lecha,
a także recenzentów: prof. Zdzisława Ka-
weckiego z Uniwersytetu Warmińsko–Ma-
zurskiego w Olsztynie i prof. Kazimierza
Tomali ze Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję serdecz-
nie poprzednim i obecnym władzom mojej
lubelskiej Alma Mater z Magnificencją Rek-
torem prof. Marianem Wesołowskim na
czele za lata udanej współpracy i za przybycie
na dzisiejszą uroczystość, a wszystkim obec-
nym, także członkom mojej Rodziny, za
wzięcie w niej udziału.
Temat wykładu brzmi Próba innego spojrze-
nia na chwasty. Przez ponad 50 lat działalno-
ści naukowej i dydaktycznej zajmowałem się
sadownictwem, a chwasty traktowałem po-
czątkowo hobbystycznie. Z czasem hobby
przekształciło się w jeden z głównych kierun-
ków moich zainteresowań naukowych
i chwastom poświęciłem wiele publikacji na-
ukowych i popularnych. Polubiłem je i je-
stem pełen podziwu dla ich umiejętności

przystosowywania się do trudnych często wa-
runków środowiska, a zwłaszcza metod zwal-
czania opracowanych przez człowieka. Nie
zamierzam w ramach niniejszego wykładu
zajmować się biologią chwastów, ich szkodli-
wością ani ich zwalczaniem, chcę natomiast
skoncentrować się na dwóch problemach
z nimi związanych: na wpływie chwastów na
bioróżnorodność w środowisku i na ich wa-
lorach estetycznych.
Człowiek sam stworzył pojęcie chwastu jako
rośliny rosnącej w niewłaściwym miejscu
i czasie. Przed powstaniem rolnictwa chwa-
sty nie istniały, bo każda roślina miała swoje,
właściwe w środowisku miejsce. Powyższa
definicja chwastu jest więc logicznym następ-
stwem powstania rolnictwa. Negatywna rola
tej grupy roślin w rolnictwie, a więc i w nasa-
dzeniach sadowniczych, jest powszechnie
znana i nie jest ona także przedmiotem wy-
kładu. Jego celem jest natomiast zapropono-
wanie innego spojrzenia na chwasty i wskaza-
nie niektórych pozytywnych aspektów ich
występowania [więcej informacji na ten te-
mat przedstawiono w jednej z prac autora ni-
niejszego wykładu: J. Lipecki, J. Fruit Or-
nam. Plant Res., 2006, 13, Sup.3, 13-18].
Inną, bardziej emocjonalną definicję chwastu
w początku XX wieku sformułował Emer-
son: Chwasty to rośliny, których zalet jeszcze
nie wykryto, czyli mające szanse na rehabilita-
cję. Jest także jeszcze inna definicja: Chwasty
to rośliny, które nigdy nie miały sprawiedli-
wego procesu: były wyłącznie oskarżane, a nie
miały obrońcy. Definicje te, w dość swobod-
nym tłumaczeniu, pochodzą z książki R.L.
Zimdahla Fundamentals of Weed Science wy-
danej w roku 1993 przez Academic Press.

Jedną z podstaw dla wspomnianej rehabilita-
cji chwastów (i jednocześnie pierwszym te-
matem wykładu) jest ich korzystne oddziały-
wanie na bioróżnorodność środowiska. Jesz-
cze w latach 70-80 poprzedniego stulecia
zainteresowanie wśród sadowników budził
tak zwany ugór chemiczny całkowity, polega-
jący na zniszczeniu wszystkich niepożąda-
nych roślin na terenie sadu przy pomocy
środków chemicznych. Metoda ta miała stwa-
rzać idealne warunki dla wzrostu i plonowa-
nia roślin sadowniczych, ponieważ elimino-
wała całkowicie konkurencję chwastów; sad
stawał się monokulturą. Pierwsze opinie sa-
downików (w Wielkiej Brytanii przeprowa-
dzono wśród nich odpowiednią ankietę) były
entuzjastyczne. W latach 70-tych XX wieku
wykonano badania na ten temat w ówczesnej
Akademii Rolniczej w Lublinie, stwierdzając
początkowo kilkunastoprocentowy wzrost
plonowania jabłoni. Po kilku latach okazało
się jednak, że metoda ta ma więcej wad niż za-
let. Przede wszystkim wpływała ujemnie na
środowisko, zwłaszcza glebowe, powodując
spadek zawartości próchnicy, pogorszenie
struktury i wzrost kwasowości gleby, a także
zwiększenie wymywania niektórych składni-
ków pokarmowych. W efekcie wpływ na plo-
nowanie, zdrowotność drzew i owoców,
a więc i ich jakość, był negatywny. Nasiliły się
między innymi choroby fizjologiczne drzew,
związane przede wszystkim ze spadkiem do-
stępności wapnia. W warunkach Lublina – na
terenie lekko falistym – zwiększyła się erozja
gleby, pozbawionej ochronnej warstwy roślin-
ności. Zrezygnowano więc z ugoru całkowi-
tego i obecnie zaleca się pozostawianie, tam
gdzie jest to możliwe, swobodnie rosnących

Próba innego spojrzenia na chwasty
Wykład prof. Janusza Lipeckiego podczas uroczystości 
z okazji nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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roślin. Dotyczy to na przykład obrzeży,
miedz, ogrodzeń czy nawet uwroci w sadach.
Poszerza się także pasy murawy w międzyrzę-
dziach (które jeszcze nie tak dawno zwężano,
aby stworzyć komfortowe warunki dla roślin
sadowniczych). Murawa, zwłaszcza wprowa-
dzona do sadu w sposób naturalny, charakte-
ryzuje się dużą różnorodnością: w zależności
od warunków rosną w niej zwykle rośliny 20-
30 gatunków. Zaleca się zmniejszanie szero-
kości pasów gleby wolnych od chwastów
w rzędach drzew, zwłaszcza starszych, jako
mniej wrażliwych na konkurencję. Pasy te po-
winny być wolne od chwastów trwałych
przede wszystkim w sadach młodych, nato-
miast w starszych dopuszcza się obecność ga-
tunków rocznych, np. wiechliny rocznej (Poa
annua L.) lub gwiazdnicy pospolitej [Stella-
ria media (L.)Vill.]. Postępowanie takie po-
woduje, że środowisko staje się bardziej róż-
norodne, co jest korzystne nie tylko dla sadu.
Wykonano, zwłaszcza w ostatnich latach,
dużo badań na ten temat: ich wyniki świadczą
jednoznacznie na korzyść zwiększenia bioróż-
norodności w sadach, prowadzącej do zacho-
wania równowagi biologicznej w środowisku.
Obiektywizm nakazuje jednak wskazanie, że
nie należy lekceważyć zagrożeń związanych
z takim postępowaniem. Przytoczę dwa naj-
bardziej znane przykłady: masowe kwitnienie
mniszka zwyczajnego (Taraxacum officinale
Web.) w sadach może prowadzić do osłabie-
nia zapylania kwiatów drzew przez pszczoły
i w efekcie – do słabszego plonowania, nato-
miast obfite kwitnienie koniczyny rozłogowej
czyli białej (Trifolium repens L.) może być
przyczyną zatruć pszczół przez środki
ochrony stosowane w sadach. Oba wymie-
nione gatunki są bardzo rozpowszechnione
w murawie w międzyrzędziach nasadzeń sa-
downiczych, nie tylko w Polsce. Istnieje też
możliwość przemieszczania się niepożąda-
nych roślin np. z miedzy lub nieużytku do
sadu [w warunkach Lublina przykładem jest
nawłoć późna (Solidago serotina Aiton)],
a także rozmnożenia się szkodliwych owadów
lub innych organizmów (zwłaszcza gryzoni
glebowych). Bilans wypada jednak na korzyść
zróżnicowania środowiska. Jest to kierunek

zgodny z poglądami dominującymi w Unii
Europejskiej, w której zdecydowanie ograni-
cza się stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin, a więc i herbicydów. Dotyczy
to także sadownictwa. Same rośliny bronią się
zresztą skutecznie przed chemizacją, czego
dowodem jest pojawianie się biotypów od-
pornych wśród coraz to nowych gatunków na
coraz to nowe herbicydy. Liczne przykłady
tego zjawiska przytacza piśmiennictwo, wska-
zując na powszechne pojawianie się odporno-
ści na glifosat (składnik czynny preparatu
 Roundup), przez długi czas uważany za herbi-
cyd, na który uodpornienie się roślin nie jest
możliwe. Ostatnio pojawiły się informacje
o powstaniu biotypów odpornych na glifosat
w obrębie kilku gatunków z rodzaju Erigeron
(= Conyza), a nawet w przypadku babki
 lancetowatej (Plantago lanceolata L.). Odpor-
ność ta pojawia się w różnych krajach
 (Australia, Chiny, Brazylia), w zróżnicowa-
nych warunkach środowiska, co wyklucza
przypadek.
Drugim przedmiotem wykładu, wykraczają-
cym poza ramy naukowe i nie dającym się
skwantyfikować, jest pokazanie zupełnie od-
miennego od powszechnie przyjętego obrazu
chwastów, a mianowicie ich urody. Nie
 jestem odosobniony w poglądzie, że wiele
 gatunków chwastów może już obecnie z po-
wodzeniem pełnić rolę roślin ozdobnych.

Podobnego zdania jest prof. Zenon Woź-
nica, autor Herbologii wydanej w 2008 roku,
który także – jak się wydaje – uważa, że
w wielu przypadkach trudno jest ustalić,
gdzie i kiedy kończy się chwast, a zaczyna
 roślina ozdobna. Na wiele chwastów nie
zwraca się uwagi, traktując je jako coś nor-
malnego i nie doceniając ich znaczenia este-
tycznego. Niektóre z okazów przedstawio-
nych na zdjęciach „hodowano” specjalnie nie
niszcząc ich, co zapewne nie było korzystne
dla roślin sadowniczych, ale pozwoliło na
pełniejsze pokazanie walorów wizualnych
chwastów. Z dużej liczby fotografii starano
się wybrać i skomentować najbardziej charak-
terystyczne i interesujące pod względem me-
rytorycznym, a jednocześnie estetycznym.
Część zdjęć wykonał autor niniejszego wy-
kładu, pozostałe pochodzą ze zbiorów Marii
Podleśnej, której serdecznie dziękuję za ich
udostępnienie.

Podsumowując wykład można stwierdzić, że
słuszny jest pogląd – zdobywający sobie co-
raz większą popularność – że należy się starać
chwastami sterować, pogłębiając i podkreśla-
jąc ich zalety, a eliminując lub ograniczając
wady. Bezwzględna walka z nimi jest szko-
dliwa dla człowieka, dla chwastów i dla
 całego środowiska, a jednocześnie mało
 skuteczna i coraz bardziej kosztowna.

Wykład prof. Janusza Lipeckiego
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Nominacje profesorskie 
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
Katedra Geodezji 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE 

I TYTUŁY NAUKOWE

Wiesław Kosek urodził się 13 stycznia
1956 r. w Warszawie. W 1976 r. ukończył
Technikum Geodezyjne im. Stanisława
Kluźniaka w Warszawie. Studia wyższe roz-
począł w 1976 r. na Wydziale Geodezji i Kar-
tografii Politechniki Warszawskiej i zakoń-
czył w 1981 r. uzyskując dyplom mgr inż.
geodety. Stopień doktora nauk przyrodni-
czych nadała mu w 1991 r. Rada Naukowa
Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie na
podstawie rozprawy doktorskiej Wyznacze-
nie krótkookresowych oscylacji w stochastycz-
nych procesach geofizycznych ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu obrotowego Ziemi,
a stopień doktora habilitowanego, w 1998 r.
Rada Wydziału Geodezji i Gospodarki Prze-

88 publikacji wraz z innymi współautorami.
Wygłosił ponad 30 referatów na międzyna-
rodowych konferencjach naukowych, z czego
3 referaty zaproszone. Przedstawił na tych
konferencjach ponad 50 prezentacji postero-
wych i wygłosił 18 referatów w zagranicz-
nych instytutach naukowych. 

Główne kierunki jego działalności koncen-
trują się na badaniach zmian parametrów
orientacji przestrzennej Ziemi (EOP – Earth
Orientation Parameters), badaniach przy-
czyn ich geofizycznego pobudzania oraz ich
prognozowania. Opracował metodę środ-
kowo-przepustowego filtru transformaty Fo-
uriera, która była wykorzystywana do wyzna-
czania widm mocy, czasowo-częstotliwościo-
wych widm amplitudowych oraz filtracji
rzeczywistych i zespolonych szeregów czaso-
wych, a także badania zależności pomiędzy
szeregami czasowymi. Wspólnie z dr hab.
Waldemarem Popińskim zastosowali trans-
formatę falkową do analiz i wyznaczania
wzajemnych zależności pomiędzy szeregami
czasowymi. Razem opracowali nowe metody
badania zmian amplitud i faz energetycznych
oscylacji w parametrach ruchu obrotowego
Ziemi, oraz nowe metody badania relacji cza-
sowo-częstotliwościowych pomiędzy geode-
zyjną i geofizyczną funkcją pobudzenia.
W 1998 r. rozpoczął analizy altimetrycznych
zmian poziomu oceanu wyznaczanych z ob-
serwacji satelitarnych. Wspólnie z dr hab.
Waldemarem Popińskim opracowali program
do badań charakterystyk widmowych po-
wierzchni oceanu za pomocą dwuwymiaro-
wego filtru transformaty Fouriera. W 2006 r.
wspólnie z dr Tomaszem Niedzielskim zajęli

strzennej Akademii Rolniczo Technicznej
im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, na
podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Precy-
zyjne metody prognozowania i filtracji zastoso-
wane do przewidywania i analizy czasowo-
częstotliwościowej zmian ruchu obrotowego
Ziemi. W czerwcu 2009 r. Rada Wydziału
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjęła
uchwałę o przeprowadzenie postępowania
o nadanie mu tytułu profesora nauk tech-
nicznych i w sierpniu 2011 r. prezydent RP
Bronisław Komorowski podpisał jego nomi-
nację profesorską. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Po ukończeniu studiów podjął pracę na sta-
nowisku stażysty w Centralnej Dyrekcji Ko-
lei Państwowych w Warszawie. Od grudnia
1981 r. do grudnia 1982 r. odbył służbę woj-
skową w Szkole Podchorążych Rezerwy
w Inowrocławiu oraz Jednostce Wojsk Kole-
jowych w Przemyślu. W 1983 r. rozpoczął
pracę w Centrum Badań Kosmicznych Pol-
skiej Akademii Nauk (CBK PAN) w Warsza-
wie, kolejno na stanowiskach asystenta staży-
sty, od 1984 r. starszego asystenta, od 1991 r.
adiunkta, od 1999 r. docenta, a od 2010 r.
profesora nadzwyczajnego. W październiku
2009 r. podjął pracę na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji (WIŚiG) Uniwersy-
tetu Rolniczego (UR) w Krakowie na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego. 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE,

DOROBEK NAUKOWY

Opublikował ogółem ponad 110 prac nauko-
wych w tym 22 publikacje indywidualne oraz

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
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się analizą i prognozowaniem altimetrycz-
nych zmian poziomu oceanu  wyznaczanych
z obserwacji satelitów  TOPEX/Poseidon
i Jason-1, a także prognozowaniem zmian
czasu UT1-UTC. 

Opracowywał nowe metody prognozowania
zmian EOP. Wyprowadził wzory i opracował
program obliczeniowy na prognozę metodą
autokowariancyjną, którą zastosował do pro-
gnozowania zmian współrzędnych bieguna
ziemskiego w układzie współrzędnych biegu-
nowych. Opracował ponadto algorytm obli-
czeniowy na kombinację metody najmniej-
szych kwadratów z metodą autoregresji.
Wspólnie z dr hab. Waldemarem Popińskim
opracowali metodę prognozowania szeregów
czasowych będącą kombinacją dekompozycji
falkowej sygnału na składowe częstotliwo-
ściowe z metodą autokowariancyjną. Obecne
jego badania koncentrują się na poszukiwaniu
przyczyn dużych błędów prognozy zmian
EOP, które spowodowane są pobudzaniem
tych zmian przez ciekłe ośrodki Ziemi, takie
jak atmosfera, ocean i hydrosfera lądowa. 

ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE

W latach 1987-1988 odbył staż naukowy
w University of Texas at Austin w Center for
Space Research. Krótkoterminowe staże na-
ukowe odbył również w Atmospheric Envi-
ronmental Research w Bostonie, USA,
w Observatiore de Paris, Institut Geographi-
que National w Paryżu, w Deutsches Geoda-
tisches Forschungsinstitut w Monachium,
a także w United States Naval Observatory
(USNO), Washington DC, USA. 

PRZYZNANE GRANTY

W latach 1995-2011 uczestniczył w 9-ciu
projektach badawczych, z czego kierował
dwoma projektami dotyczącymi prognozo-
wania ruchu obrotowego Ziemi, przyzna-
nymi przez KBN oraz MNiSW w latach
2001-2004 oraz 2005-2008. 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

W 2007 r. jego program obliczeniowy na
kombinację metody najmniejszych kwadra-

tów i autoregresji został wdrożony przez
IERS (International Earth rotation and Refe-
rence systems Service) Rapid Service/Predic-
tion Centre (RS/PC) w USNO do progno-
zowania zmian ruchu bieguna ziemskiego na
podstawie wyznaczeń tych zmian z obserwa-
cji technik geodezji kosmicznej i satelitarnej. 

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI 

I ZAGRANICZNYMI PLACÓWKAMI 

NAUKOWYMI

W 2005 r. wspólnie z prof. Haraldem Schuh
z Technicznego Uniwersytetu w Wiedniu
i dr Maciejem Kalarusem zorganizowali
kampanię porównawczą prognozowania
 parametrów ruchu obrotowego Ziemi
 (EOPPCC – Earth Orientation Parameters
Prediction Comparison Campaign). W la-
tach 2006-2009 był wiceszefem „IERS Wor-
king Group on Prediction”, której celem było
poszukiwanie optymalnych danych oraz al-
gorytmów do prognozowania zmian EOP.
We wrześniu 2010 r. został wiceszefem
„Earth Orientation Parameters Combination
of Prediction Pilot Project”, której celem jest
wyznaczanie codziennych prognoz zmian
EOP dla IERS w USNO na podstawie pro-
gnoz przysyłanych przez różnych uczestni-
ków tego projektu. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W latach 2003-2007 był promotorem dokto-
ranta CBK PAN Macieja Kalarusa. Praca
doktorska Macieja Kalarusa Analiza metod
prognozowania parametrów orientacji prze-
strzennej Ziemi została obroniona z wyróż-
nieniem przed Radą Wydziału Geodezji
i Kartografii, Politechniki Warszawskiej w li-
stopadzie 2007 r. W latach 2004-2008 był
promotorem doktoranta CBK PAN Toma-
sza Niedzielskiego, którego praca doktorska
Prognozowanie altimetrycznych zmian po-
ziomu oceanu i czasu UT1-UTC oraz towa-
rzyszących im wybranych procesów geofizycz-
nych została obroniona z wyróżnieniem
przed Radą Wydziału Geodezji i Kartografii,
Politechniki Warszawskiej w marcu 2008 r.
W latach 2004-2010 był promotorem dokto-
rantki CBK PAN Alicji Rzeszótko, której

praca doktorska Analiza czasowo-częstotliwo-
ściowa nieregularnych zmian parametrów
orientacji przestrzennej Ziemi została obro-
niona przed Radą Wydziału Geodezji i Kar-
tografii, Politechniki Warszawskiej w lutym
2010 r. Obecnie jest opiekunem doktoran-
tów Akademii Górniczo Hutniczej mgr
Agnieszki Wnęk oraz mgr Marii Zbylut,
a także doktorantów WISiG mgr Pawła Ko-
tlarza oraz mgr Tomasza Czempasa. 
Prowadził wykłady z analiz szeregów czaso-
wych na Studium Doktoranckim CBK PAN
w latach 2002, 2007-2011 oraz sporadycznie
na Wydziale Geodezji i Kartografii Politech-
niki Warszawskiej oraz Wydziale Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Od października
2009 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia z geode-
zji satelitarnej, satelitarnych technik pomiaro-
wych, geodynamiki oraz geodezji fizycznej
i grawimetrii na WIŚiG UR w Krakowie. 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH 

I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Od października 1996 r. jest członkiem Rady
Naukowej (RN) CBK PAN, a od 2006 r.
członkiem Komisji tej Rady ds. młodej ka-
dry. Od 1995 r. jest członkiem Sekcji Dyna-
miki Ziemi Komitetu Badań Kosmicznych
i Satelitarnych PAN, od 1985 r. członkiem
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 
Od 1997 r. jest członkiem Międzynarodowej
Unii Astronomicznej (IAU – International
Astronomical Union), a od marca 2009 r.
członkiem Komisji 19-tej „Rotation of the
Earth” tej organizacji. W latach 1994, 1997,
1999, 2000 i 2002 był członkiem Europej-
skiego Towarzystwa Geofizycznego (EGS –
European Geophysical Society), w latach
2004-2011 członkiem Europejskiej Unii
Nauk o Ziemi (EGU – European Geoscien-
ces Union), a w latach 1997, 2002-2008
członkiem Amerykańskiej Unii Geofizycznej
(AGU – American Geophysical Union). 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

W 2008 r. przy Intercommission Committee
on Theory (ICCT) Międzynarodowej Aso-
cjacji Geodezyjnej (IAG – International
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 Association of Geodesy) zorganizował
Grupę Studiów IC-SG9: „Application of
time series analysis in geodesy”, której zada-
niem jest popularyzowanie metod analiz sze-
regów czasowych w geodezji. Jako szef tej
Grupy organizował sesje naukowe na mię-
dzynarodowych konferencjach takich jak:
„VII Hotine-Marussi Sympodium” w 2009 r.
w Rzymie, oraz EGU w Wiedniu w latach
2010 r. i 2011 r. Grupa ta została zaakcepto-
wana przez IAG do dalszej działalności na
lata 2011-2015. W 2009 r. w Warszawie zor-
ganizował międzynarodowe warsztaty „IERS
Workshop on Combination and Prediction”. 

Od października 2006 r. jest redaktorem cza-
sopisma Artificial Satellites, które wydawane
jest elektronicznie przez wydawnictwo
 VERISITA. Od listopada 2003 r. organizuje
i prowadzi seminaria Zakładu Geodezji
 Planetarnej w CBK PAN w Warszawie.

PRZYZNANE WAŻNIEJSZE ODZNACZENIA 

I NAGODY

Otrzymał kilka nagród Dyrektora CBK
PAN w latach 1995, 1998, 2007 i 2009 za
udział w organizowaniu konferencji między-
narodowych w CBK PAN oraz prace zwią-
zane z prognozowaniem ruchu obrotowego
Ziemi. 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE 

Zainteresowania pozazawodowe obejmują
głównie muzykę, turystykę, a także systemy
telewizji satelitarnej. 

Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
z wizytą na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie
Prof. Zbigniew Marciniak spotkał się
z przedstawicielami Senatu Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Kraków, 15 czerwca 2011 r.

Poruszone tematy odnosiły się do głównych
założeń znowelizowanej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz do zadań i wy-
zwań stojących przed uczelniami na etapie
wdrożenia reformy.
Rozmawiano m.in. na temat ograniczenia
wieloetatowości na uczelniach, odpłatności
za drugi kierunek studiów, niżu demograficz-
nego, zmian w pomocy socjalnej dla studen-
tów, oceny parametrycznej jednostek i zarzą-
dzania uczelnią.

Jak podkreślił prof. Zbigniew Marciniak,
istotnym problemem jest brak wystarczającej
ilości kadry dydaktycznej. Ustawa ogranicza
negatywne zjawisko wieloetatowości na
uczelniach. Daje też możliwość kreowania
polityki kadrowej przez rektora, który będzie
wyrażał zgodę nauczycielom akademickim
na zatrudnienie na drugim etacie. 

Zmiany w ustawie dotyczą także okresu
 zatrudnienia na stanowisku adiunkta   -

Prof. Zbigniew Marciniak w trakcie spotkania
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pracownika nie posiadającego stopnia dok-
tora habilitowanego. Znowelizowana ustawa
mówi, że okres ten nie może przekroczyć
8 lat. Zapis ten spowoduje utratę pracy przez
wielu adiunktów, którzy nie zdążą z pracą
 habilitacyjną w tym czasie.

Jak powiedział prof. Marciniak, około 6%
studentów studiuje na dwóch kierunkach
jednocześnie. Część z nich w ten sposób ad-
aptuje się do wymagającego rynku pracy.
Niestety w puli tej znajdują się także osoby
przeciętnie zdolne, które nie radzą sobie
z nauką. Dzięki zmianom w ustawie, taką
możliwość będą mieli tylko najlepsi studenci.
Stworzy to szansę na studia osobom, które
słabiej zdały maturę. Jest to reakcja MNiSW
na umasowienie kształcenia. Obecnie, po
szkole średniej studia podejmuje około 50%
absolwentów, a wcześniej było to jedynie
10%. Z analiz wynika, że zwiększa się liczba
studentów na studiach stacjonarnych, a ma-
leje liczba studentów niestacjonarnych.

Jeżeli chodzi o zmiany w strukturze doktory-
zowania, wprowadzona została funkcja pro-
motora pomocniczego, który jak zaznaczył
prof. Marciniak, ma być wsparciem dla pro-
motora w przewodzie doktorskim. Będzie on
niezbędny w sytuacji, gdy temat pracy dok-
torskiej będzie z pogranicza dwóch nauk.

Podsekretarz stanu wyjaśniał też wątpliwości
dotyczące wprowadzenia studiów dwustop-
niowych. Jak zaznaczył – to różnorodność
kandydatów na studia jest przyczyną takiego
podziału. Daje to swobodę kreowania pro-
cesu kształcenia. Słabsi studenci mogą zakoń-
czyć edukację na studiach licencjackich,
a lepsi – mogą kontynuować naukę na stu-
diach magisterskich.

Znowelizowana ustawa zakłada również
zmiany w stypendiach dla studentów. Zlikwi-
dowane zostaną stypendia za wyniki w nauce
i za wyniki w sporcie. Zostaną one zastąpione
stypendium rektora dla najlepszych studen-
tów. Jak zaznaczył prof. Marciniak, 60% środ-
ków MNiSW przeznaczonych zostanie na sty-

pendia socjalne, a 40% na stypendia rektora.
Dzięki temu więcej środków otrzymają stu-
denci z uboższych rodzin, a za osiągnięcia na-
u kowe zostaną wyróżnieni najzdolniejsi.

Wedle zapisów nowej ustawy, zmienione zo-
staną zasady oceny parametrycznej jednostek
naukowych. Ocena będzie obejmowała wy-
niki działalności naukowej oraz zakres zasto-
sowań praktycznych wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych. Dzięki tym wskaź-
nikom, określona zostanie kategoria jednostki
w skali od 1 do 5, z czego kategoria 1 będzie
kategorią najwyższą. Ocena taka będzie prze-
prowadzana nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Podsekretarz stanu mówił także o poziomach
kształcenia i potrzebie wyraźnego podziału
na najlepszych i najgorszych. Studia dokto-
ranckie to ósmy poziom kształcenia, a magi-
sterskie to poziom siódmy. Podsekretarz
stanu w MNiSW podkreślił, że studentów
obu kategorii powinien charakteryzować
adekwatny zasób wiedzy, umiejętności i kom-
petencji.

Podczas spotkania prof. Marciniak podkre-
ślił rolę dobrego współdziałania senatu jako
organu doradczego z rektorem. Ustawa
wzmacnia rolę rektora. Według jej zapisów,
rektor zasięga opinii senatu, ale w pełni po-
nosi konsekwencje swoich decyzji.

Na koniec prof. Zbigniew Marciniak poinfor-
mował zgromadzonych o tym, że Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest
w trakcie przygotowywania programu rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce, który w naj-
bliższych tygodniach powinien być gotowy.

Znowelizowana ustawa Prawo o Szkolnic-
twie Wyższym wchodzi w życie od nowego
roku akademickiego.

mgr inż. Izabella Majewska
Biuro Informacji i Promocji 

Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Rolniczego

Prof. Zbigniew Marciniak z rektorem 
prof. Januszem Żmiją



28

Wspomnienie 
o dr inż. Stanisławie Legutko
(1943-2011)

Stanisław Legutko urodził się 22 lipca
1934 r. w Mokrzyskach w powiecie brze-
skim. Szkołę podstawową ukończył w Buczu
w 1948 r., a szkołę średnią w 1953 r. w Pań-
stwowym Liceum Ogólnokształcącym
w Brzesku. W 1953 r. rozpoczął studia na
Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolni-
czej w Krakowie, które ukończył w 1959 r.
z tytułem mgr inż. rolnika. Po ukończeniu
studiów rozpoczął pracę w charakterze na-
uczyciela-wychowawcy w Lubuskim Uniwer-
sytecie Ludowym w Klenicy woj. lubuskie.

Wyróżniony za pracę pedagogiczną i spo-
łeczną (ZMW) w 1963 r. został zakwalifiko-
wany na 6. miesięczny staż do USA, którego
celem było zapoznanie się z organizacją ame-
rykańskiej służby doradczej w zakresie rol-
nictwa (Agricultural Extension Service) oraz
z działalnością młodzieżowych Klubów 4H.
Staż ten odbywał się poprzez bezpośredni
pobyt w farmach rolniczych (12), a także

w czterech Stanowych Uniwersytetach Rol-
niczych (Dakota Płdn., Wisckonsin, Maine
i Washington D.C.).

W 1965 r. po powrocie z USA zorganizował
w Krakowie Terenowy Ośrodek Informacji
Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej
(TOIR) przy Wydziale Rolnictwa i Leśnic-
twa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na
bazie kierowanego przez siebie zespołu pra-
cowników TOIR oraz gospodarstwa rolnego
Krakowskiej Hodowli Roślin w Karniowi-
cach przygotował projekt powołania w woje-
wództwie krakowskim Rolniczego Rejono-
wego Zakładu Doświadczalnego (RRZD)
w Karniowicach, którego podstawową funk-
cją było wdrażanie i upowszechnianie po-
stępu rolniczego. Po powołaniu RRZD
uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Krakowie z dniem 1 sierpnia 1968 r. został
powołany na stanowisko pierwszego zastępcy
dyrektora ds. naukowych i upowszechniania.
W styczniu 1973 r. przeszedł do pracy w In-
stytucie Zootechniki w Balicach k. Krakowa
z misją zorganizowania Zakładu Wdrażania
i Upowszechniania Postępu Zootechnicz-
nego, którym następnie kierował przez po-
nad 20 lat.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał
w 1975 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. W 1992 r. prze-
szedł do pracy w Zakładzie Doradztwa Rolni-
czego w Akademii Rolniczej w Krakowie,
gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne z Do-
radztwa, Agroturystyki i Spółdzielczości oraz
sprawował do ostatnich chwil swojego życia
opiekę nad pracami magisterskimi studentów.

W latach 1997-2008 organizował i był komi-
sarzem Małopolskiej Giełdy Agroturystycz-
nej w obiektach UR w Krakowie, którą to
funkcję wykonywał z pasją i w sposób przy-
ciągający corocznie coraz więcej wystawców. 
W latach 2001-2009 pracował również w cha-
rakterze starszego wykładowcy w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, gdzie
prowadził zajęcia dydaktyczne i sprawował
opiekę nad pracami licencjackimi.
Dr Legutko angażował się bardzo w pracy
społecznej. W latach 1977-1983 przez 1½ ka-
dencji pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego
Oddziału SITR w Krakowie. W 1993 r. był
w gronie założycieli Małopolskiego Stowarzy-
szenia Doradztwa Rolniczego przy Akademii
Rolniczej w Krakowie i od początku jego
 istnienia był członkiem Zarządu (skarbnik,
wiceprezes) oraz redaktorem czasopisma
(kwartalnika) wydawanego przez MSDR
Wieś i Doradztwo (64 wydań).
W ramach działalności szkoleniowej MSDR
kierował kilkunastoma projektami dofinan-
sowanymi ze środków Unii Europejskiej
w ramach programów PHARE, ISPA, SA-
PARD, SPO-Rol i innych. 
Dr Stanisław Legutko był ogromnie życzli-
wym człowiekiem, szanowanym i lubianym
przez współpracowników i studentów oraz
realizatorów i beneficjentów projektów któ-
rymi kierował. Odszedł od nas nagle i nie-
spodziewanie.

Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znaj-
dują obok siebie. Z nami żyje także ten, który
odszedł i którego już pożegnaliśmy.

dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR

Dr inż. Stanisław Legutko



29

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

Pożegnaliśmy inż. Grzegorza Reklińskiego
W dniu 23 września 2011 r. tłumy przyjaciół z całej Polski towarzyszyły ostatniej
drodze Grzegorza Reklińskiego artysty kabaretowego i Prezesa Stowarzyszenia
Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie

Grzegorz Rekliński przyjechał do Krakowa
z rodzinnego Andrychowa w 1970 r. i rozpo-
czął studia na Wydziale Zootechnicznym
Wyższej Szkoły Rolniczej. Do Kabaretu „Pod
Budą” przyprowadził Go Boguś Smoleń. Pu-
cułowata twarz Grześka, ze szczerym uśmie-
chem i wesołymi iskierkami w oczach spra-
wiła, że przyjęliśmy Go z radością do naszej
kabaretowej rodziny. Była to dobra decyzja –
Grześ wziął udział w pięciu kolejnych progra-
mach naszego Kabaretu (Tyle ruchu, a tu stop
– 1972, Dramat z życia Indian – 1973,
Sławku, za co Cię – 1974, Uważaj Sławek,
uważaj 1975 i Premiera – 1976). Dzięki wro-
dzonemu talentowi i pracowitości wspaniale
rozwinął swój warsztat aktorski – efektem
tego był pozytywny wynik egzaminu przed
państwową komisją pod przewodnictwem
prof. Aleksandra Bardiniego, dający mu
uprawnienia aktora estradowego kategorii
„S”. Nie zaniedbywał też działalności zawo-
dowej. Po dyplomie (1974) podjął pracę
w Związku Hodowców Jedwabników (staż),
potem w Związku Hodowców Drobnego In-
wentarza, a następnie w Spółdzielni Hodow-
ców Drobnego Inwentarza, ale łączenie pracy
zawodowej z licznymi występami naszego Ka-
baretu było coraz trudniejsze tym bardziej, że
Grzegorz jeszcze dodatkowo otrzymywał
liczne propozycje współpracy (ESTRADA,
kabarety: LOŻA 44 i PIRANIA ). Gdy do
tego jeszcze doszedł stały, wieloletni udział
w telewizyjnych Spotkaniach z Balladą musiał
rozstać się z zawodem zootechnika. Pod ko-
niec lat osiemdziesiątych znów spotkał się
z Bogusiem Smoleniem i w jego kabarecie
występował ponad 15 lat. Objeździli ze
swymi programami całą Polskę kilkakrotnie,

bawili Polonusów w Kanadzie, USA, Austra-
lii, Południowej Afryce, Niemczech i Belgii.
W ostatnich latach objechał znów kilka razy
Polskę, Kanadę i Stany Zjednoczone z estra-
dowymi spektaklami Spotkań z Balladą
i W Kopydłowie. Występował też chętnie dla
dzieci (szkoły, przedszkola) w „Bajce o smoku
wawelskim” z tekstami własnymi i Henryka
Cyganika, z muzyką Józefa Romka i (do
maja tego roku) w serialu Pierwsza miłość. To
w skrócie o bogatej, czterdziestoletniej dzia-
łalności artystycznej Grzegorza – była jed-
nym z Jego priorytetów. Drugim Jego priory-
tetem była rodzina – dbał o nią niezmiernie.
Pomimo tego, że był osobą niezwykle zajętą,
nie zaniedbywał też kontaktów ze swoją
Uczelnią i licznymi przyjaciółmi, rozsianymi
po Polsce i świecie. Był nietuzinkowym
 Człowiekiem, pełnym humoru i optymizmu,

ciepłym i przyjaznym, gotowym w każdej
chwili do niesienia potrzebnej komuś po-
mocy, jak też niezwykłym, dowcipnym gawę-
dziarzem i autorem przeróżnych, wręcz zwa-
riowanych i karkołomnych pomysłów. Gdzie
się pojawiał był duszą towarzystwa i zaskar-
biał sobie liczne przyjaźnie, którym był do
końca wierny. Wierny pozostał też Kabare-
towi „Pod Budą”. Niezwykle udany koncert
andrzejkowy w listopadzie 2001 r. w 25 lat po
rozwiązaniu Kabaretu „Pod Budą” zapocząt-
kował co 2 lata regularne „spotkania po la-
tach” czy benefisy, których Grzegorz był ini-
cjatorem, lub organizatorem. Podczas spotka-
nia w 40 rocznicę powstania kabaretu „Pod
Budą” (kwiecień 2009) Grzegorz przedstawił
konkretny program reaktywowania KLUBU
BUDA i zaraz potem rzucił się z ogromną
energią do jego realizacji. W lipcu 2009 r.

Maj 2010 – Otwarcie Klubu BUDA, fot. Jan Zych
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 powołaliśmy komitet założycielski Stowarzy-
szenia Wychowanków Uniwersyteckich Stu-
diów Rolniczych w Krakowie, którego jed-
nym z głównych celów miała być reaktywacja
BUDY. Prezesem Stowarzyszenia został wy-
brany jednogłośnie Grzegorz. Z pasją i nie-
botyczną energią rzucił się w wir załatwień
niezliczonej ilości spraw. Dzięki temu i wiel-
kiej przychylności JM Rektora UR prof.

dr hab. Janusza Żmiji oraz finansowemu
wsparciu wielu kolegów – członków Stowa-
rzyszenia – Klub BUDA został oficjalnie
otwarty 14 maja 2010 r. Wspólnie z Grze-
siem i innymi kolegami z Zarządu marzyli-
śmy, że będzie to miejsce tętniące życiem arty-
stycznym i towarzyskim, że będzie forum in-
tegracji międzypokoleniowej. Powoli BUDA
zaczęła znowu stawać się znaczącym punktem
na mapie kulturalnej Krakowa. Wiosną tego
roku zaskoczyła nas decyzja o remoncie DS
Bratniak i zawieszeniu działalności BUDY.
Grzegorz, już wtedy poważnie chory mówił,
że musimy wszystko robić, aby ten remont jak
najkrócej trwał. Obiecywał, że jak tylko wyj-
dzie ze szpitala to pójdzie omówić to z JM
Rektorem. Niestety już ze szpitala nie wy-
szedł. Zmarł 18 września 2011 r. w niedzielny
poranek nie ukończywszy 60 roku życia. 
Grzesiu, zostaniesz na zawsze w naszej
wdzięcznej pamięci za przyjaźń, dobro i ra-
dość które wokół siebie rozsiewałeś. 

Przyrzekamy też, że o BUDĘ będziemy
walczyć z taką pasją jak Ty to robiłeś. Że-
gnaj nasz wielki Przyjacielu!

W imieniu członków Kabaretu „Pod Budą”
i Stowarzyszenia Wychowanków WSR

Andrzej Pawłowski 

30 września 2011 r. upłynęło 5 lat od daty za-
kończenia realizacji projektu „Małopolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności”
utworzonego w ramach Priorytetu I Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Powstanie MCMiAŻ
było możliwe dzięki dofinansowaniu (75%
kosztów kwalifikowanych) projektu zgłoszo-
nego przez UR w Krakowie przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (numer
ERDF/RR/I/3/790) w ramach Priorytetu 1.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu-
żącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
w tym poddziałania 1.3.1. Regionalna infra-
struktura edukacyjna ZPORR. Oficjalne
otwarcie Małopolskiego Centrum Monito-
ringu i Atestacji Żywności odbyło się w dniu
20 października 2006 r.

Siedziba Centrum mieści się w nowym bu-
dynku Technologii Żywności, przy ul. Balic-
kiej 122 w Krakowie. Centrum składa się
z zespołu specjalistycznych laboratoriów ana-
litycznych, wyposażonych w nowoczesną
aparaturę naukowo-badawczą. Obecnie
w MCMiAŻ zatrudnionych jest 11 osób,
w tym jedna z tytułem profesora, 7 na stano-
wisku adiunkta naukowo-dydaktycznego
oraz 3 pracowników technicznych. Centrum
posiada swoją własną stronę internetową
www.mcm.ar.krakow.pl, na której na bieżąco
umieszczane są informacje dla potencjalnych
klientów Centrum (oferta badań, informacje
o przyjmowaniu próbek do analiz, wzory zle-
ceń i umów), studentów oraz innych osób za-
interesowanych działalnością MCMiAŻ.
Głównym celem działalności Małopolskiego
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności

Maj 2010 – Grzegorz Rekliński z członkiniami Kabaretu O co chodzi, którym się opiekował

2010 r. – 40-lecie Kabaretu Pod Budą 



31

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni

5 lat działalności Małopolskiego Centrum
Monitoringu i Atestacji Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

jest wykonywanie analiz określających jakość
żywności. Składa się na to przeprowadzanie
badań oraz wydawanie opinii i ekspertyz
w ramach działalności usługowej, a także wy-
konywanie analiz zawartości zanieczyszczeń
w ramach monitoringu jakości żywności. 
Obecnie w ofercie analitycznej Centrum po-
siada 37 pozycji dotyczących analiz różno-
rodnych składników odżywczych i zanie-
czyszczeń żywności. Są to: analizy podsta-
wowe (oznaczanie zawartości suchej masy,
popiołu, tłuszczu, białka, błonnika), analizy
zawartości składników mineralnych (ozna-
czanie zawartości sodu, potasu, magnezu,
wapnia, żelaza, cynku, manganu, miedzi, fos-
foru), oznaczanie zawartości kadmu, badanie
składu aminokwasowego oraz określanie
właściwości fizykochemicznych mleka i pro-
duktów mleczarskich. Starając się wyjść na-
przeciw zapotrzebowaniom rynku, oferta
analiz jest na bieżąco aktualizowana i rozsze-
rzana. W najbliższym czasie planowane jest
jej poszerzenie o analizy pozostałości pesty-
cydów oraz azotanów w produktach spożyw-
czych. Analizy wykonywane są według krajo-
wych i międzynarodowych norm oraz wła-
snych procedur i instrukcji badawczych
opracowanych w laboratoriach MCMiAŻ. 
Od 2008 r. MCMiAŻ posiada wdrożony
i udokumentowany system zarządzania jako-
ścią w zakresie wykonywanych badań zgod-
nie z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Nadzór nad systemem zarządzania sprawują
dziekan WTŻ oraz kierownik MCMiAŻ
poprzez ustanowienie funkcji Kierownika
Technicznego oraz Pełnomocnika ds. Zarzą-
dzanią Jakością i przydzielenie im, niezależ-
nie od dotychczasowych obowiązków, aktu-

alnego wykazu odpowiedzialności i upraw-
nień w ramach systemu zarządzania. Stwo-
rzona przez pracowników MCMiAŻ doku-
mentacja systemu zarządzania obejmuje
Księgę Jakości z zawartą w niej polityką jako-
ści dotyczącą działalności i celów jakościo-

wych Centrum, procedury systemowe, pro-
cedury badawcze, instrukcje oraz zapisy, bę-
dące dowodem realizacji działań MCMiAŻ.
Efektywność i doskonalenie systemu zarzą-
dzania jakością w Centrum zapewniają syste-
matyczne audity wewnętrzne oraz przeglądy

Zespół Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Lachrom ELITE Hitachi (Merck)
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(AAS) po mineralizacji mikrofalowej;
• oznaczanie zawartości białka w mleku

pełnym lub częściowo odtłuszczonym
metodą absorpcji w podczerwieni FTIR;

• oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku
pełnym lub częściowo odtłuszczonym
metodą absorpcji w podczerwieni FTIR;

• oznaczanie zawartości laktozy w mleku
pełnym lub częściowo odtłuszczonym
metodą absorpcji w podczerwieni FTIR;

• oznaczanie zawartości fosforu w produk-
tach spożywczych metodą spektrofoto-
metrii UV-Vis;

• oznaczanie zawartości białka w produk-
tach spożywczych metodą Dumasa;

zarządzania. Kompetencje MCMiAŻ po-
twierdzane są także poprzez regularne
uczestnictwo w krajowych i międzynarodo-
wych porównaniach międzylaboratoryjnych
oraz badaniach biegłości. 
W marcu 2011 r. Małopolskie Centrum
 Monitoringu i Atestacji Żywności złożyło
wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA) o przyznanie akredytacji dla ośmiu
metod badawczych:
• oznaczanie zawartości kadmu metodą

atomowej spektrometrii absorpcyjnej
(AAS) po mineralizacji mikrofalowej;

• oznaczanie zawartości miedzi metodą
atomowej spektrometrii absorpcyjnej

• oznaczanie składu aminokwasowego me-
todą chromatografii jonowymiennej.

Obecnie, po otrzymaniu pozytywnej opinii
PCA dotyczącej złożonej dokumentacji,
MCMiAŻ jest w trakcie przygotowań i usta-
lania terminu wizyty oceniającej przeprowa-
dzanej przez auditorów PCA.
Realizowane w MCMiAŻ w ramach badań
własnych badania naukowe koncentrują się
na ocenie wartości odżywczej żywności, wy-
stępowania zanieczyszczeń w artykułach
rolno-spożywczych oraz przemianach jako-
ściowych i ilościowych zachodzących w żyw-
ności pod wpływem różnych zabiegów tech-
nologicznych. Wyniki przeprowadzanych
analiz monitoringowych są na bieżąco
umieszczane w bazie danych znajdującej się
na stronie internetowej Centrum.
Oprócz działalności usługowej i naukowej,
MCMiAŻ prowadzi również działalność dy-
daktyczną. Z powstaniem Małopolskiego
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności
związane było utworzenie nowej specjalności
kształcenia na kierunku Technologii Żywno-
ści, Jakość i bezpieczeństwo żywności, na której
pracownicy Centrum prowadzą zajęcia zwią-
zane z monitoringiem i atestacją żywności
oraz z zastosowaniem analizą instrumentalnej
do badań jakości produktów spożywczych.
Powyższa tematyka jest także przedmiotem
prac magisterskich i inżynierskich prowadzo-
nych w Centrum. Pod opieką prof. dr hab.
inż. Ewy Cieślik, kierownik MCMiAŻ, pro-
wadzonych jest 6 prac doktorskich, w tym
jedna zagraniczna, mgr Juana Manuela Mo-
liny Ruiza z Hiszpanii. W październiku
2011 r. planowane są dwie obrony ukończo-
nych rozpraw doktorskich: mgr inż. Andże-
liki Bodzioch i mgr inż. Elżbiety Grzych-
Tuleja oraz kolokwium habilitacyjne dr inż.
Agnieszki Filipiak-Florkiewicz.
Pracownicy Centrum corocznie goszczą
u siebie krajowych i zagranicznych stażystów,
którzy w laboratoriach MCMiAŻ mają moż-
liwość praktycznego zapoznania się z wyspe-
cjalizowaną aparaturą naukowo-badawczą,
jak również mogą wykonać badania do swo-
ich prac naukowych. We wrześniu 2011 r.

Analizator tłuszczu TFE 2000 LECO do ekstrakcji i oznaczania zawartości tłuszczu 
w produktach spożywczych

Truspec N LECO służy do oznaczania zawartości białka (azotu ogólnego)
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w Nitrze (Słowacja) planowana jest obrona
Petera Sochy ze Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze, który część badań do
swojej rozprawy wykonał w laboratorium
biochemicznym MCMiAŻ we współpracy
z dr Barbarą Mickowską, która jest również
recenzentem jego pracy doktorskiej. Sprzęt
MCMiAŻ w ramach współpracy udostęp-
niany jest także pracownikom Wydziału
Technologii Żywności.
Pracownicy MCMiAŻ stale poszerzają swoją
wiedzę naukową oraz podnoszą swoje kwalifi-
kacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach,
konferencjach i stażach naukowych. W roku
2010 dr Magdalena Surma w ramach stypen-
dium Fundacji Dekabana odbyła pięciomie-
sięczny staż naukowo-badawczy na Wydziale
Nauk o Żywieniu w Uniwersytecie Kolumbii
Brytyjskiej (Dr. & Mrs. A.S. Dekaban Funda-
tion Scholar in Faculty of Land and Food Sys-
tems, The University of British Columbia)
w Vancouver w Kanadzie. 
Małopolskie Centrum aktywnie współpra-
cuje z krajowymi i zagranicznymi jednost-
kami naukowo-badawczymi oraz przedsię-
biorstwami w zakresie realizacji projektów
naukowo-badawczych i wdrożeniowych, or-
ganizacji konferencji, seminariów i szkoleń
z obszaru działalności Centrum. W ubie-
głych latach MCMiAŻ kilkukrotnie było
współorganizatorem szkoleń i konferencji
naukowych dotyczących monitoringu i bez-
pieczeństwa żywności czy też zastosowaniu
analiz instrumentalnych w ocenie jakości
żywności.
W latach 2009-2011 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Małopolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności
we współpracy z Wydziałem Technologii
Żywności oraz Wydziałem Rolniczo-Ekono-
micznym UR zrealizowało projekt mający na
celu utworzenie oraz prowadzenie bezpłat-
nych, dwusemestralnych studiów podyplo-
mowych Analiza instrumentalna w ocenie ja-
kości żywności. Program studiów obejmował
215 godzin zajęć wykładowych i ćwiczenio-
wych realizowanych w formie dwudniowych
zjazdów weekendowych. Tematyka zajęć do-
tyczyła m.in. nowoczesnych technik instru-

mentalnych wykorzystywanych w badaniu ja-
kości produktów rolno-spożywczych oraz
w ocenie skażenia środowiska rolniczego, sys-
temom zapewnienia jakości żywności, walida-
cji metod badawczych i statystycznego opra-
cowania wyników analiz. W studiach łącznie
udział wzięło 60 osób. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom i dużemu zainteresowaniu
ofertą zajęć, począwszy od bieżącego roku
akademickiego 2011/2012, planowane są ko-
lejne edycje studiów.

Tekst: dr Anna Sadowska-Rociek
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

w MCMiAŻ
Zdjęcia: mgr inż. Krzysztof Sieja

Zapraszamy do współpracy!

Małopolskie Centrum Monitoringu 

i Atestacji Żywności

Wydział Technologii Żywności 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Kierownik Centrum: 

prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl

www.mcm.ar.krakow.pl

Varian flame. Spektrometr absorpcji atomowej Varian AA240FS

Varian non flame. Spektrometr absorpcji atomowej Varian AA240Z
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 7 lipca 2011 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarł dr inż. Stanisław Legutko – emerytowany pracownik Zakładu Rolnictwa Światowego
i Doradztwa. Senat uczcił jego pamięć chwilą ciszy. 

Rektor wręczył list gratulacyjny prof. dr hab. Maciejowi Fiedorowiczowi i prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Rutkowskiemu, którym Prezy-
dent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych oraz prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Żyła mianowanemu na stanowisko profesora zwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Szymońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Chemii i Fizyki,
• wniosek w sprawie ponownego zatrudnienia samodzielnych pracowników pobierających świadczenia emerytalne.

Senat ustalił wymiar pensum dydaktycznego, warunki jego obniżania oraz zasady ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim
2011/2012.

Senat zatwierdził: 
• wniosek w sprawie zniesienia na kierunku Rybactwo specjalności Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego i utworzenie

 specjalności: 
– Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód na I stopniu studiów,
– Akwakultura i ochrona środowiska wodnego na II stopniu studiów;

• wniosek w sprawie przekształcenia Katedry Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej oraz Katedry Entomologii Leśnej w Katedrę Ochrony
Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej;

• wniosek w sprawie utworzenia w Instytucie Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych:
– Zakładu Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej,
– Zakładu Eksploatacji Maszyn i Ergonomii.

Senat zatwierdził Regulamin Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich.

Senat wyraził zgodę na zmianę uchwały nr 82/2010 z późniejszą korektą uchwały nr 12/2011 dotyczącą załącznika nr 3 (plan zadań inwesty-
cyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania na lata 2011-2014).

Senat upoważnił Rektora do wyboru audytora zewnętrznego celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za lata 2011
i 2012 r.

Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy – porozumienia z Instytutem Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwo-
wie (Ukraina) w obszarze badań naukowych w tym wizyty pracowników w celu konsultacji.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 30 września 2011 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: prof. dr inż. Adam Pilarczyk – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, mgr inż. Irena Sroka-Kruczek – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Zofia Polepszyc – emeryto-
wany pracownik Wydziału Leśnego, mgr inż. Bogna Rodziewicz-Rajzer – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
inż. Grzegorz Rekliński – prezes Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy. 
Rektor wręczył list gratulacyjny prof. dr hab. Grażynie Jaworskiej, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych. Poinformo-
wał, że prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie dr hab. inż. Waldemara Gila na  stanowisku profesora  nadzwyczajnego UR w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna,
• zatrudnienie dr hab. inż. Mariana Kuleja na  stanowisku profesora  nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkar-

stwa Leśnego,
• zatrudnienie dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego na  stanowisku profesora  nadzwyczajnego UR w Katedrze Dziedzictwa Przyrodni-

czo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Alicji Michalik na  stanowisku profesora  zwyczajnego  w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Wiesława Koska na  stanowisku profesora  nadzwyczajnego  w Katedrze Geodezji,
• przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Karola Nogi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (na okres 2 lat) na sta-

nowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii,
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Małgorzaty Trojanowskiej na  stanowisku profesora  zwyczajnego  w Katedrze Energetyki i Au-

tomatyzacji Procesów Rolniczych,
• zatrudnienie dr hab. Tadeusza Wijaszki na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zgłosił kandydaturę: prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej oraz dr hab.
inż. Sylwestra Tabora, prof. UR na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2012-2015. 
Senat zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2012/2013 w Studium
Doktoranckim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• przekształcenie Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody oraz Katedry Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt

i Łowiectwa w Instytut Bioróżnorodności Leśnej z trzema zakładami: Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zakład Zoologii i Łowiectwa
oraz Zakład Filozofii Przyrody,

• przekształcenie Katedry Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu,
• utworzenie na Wydziale Ogrodniczym Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
• utworzenie w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki: Zakładu Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki oraz Zakładu Organizacji

Produkcji i Informatyki Stosowanej.

Senat zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za 2010 r.
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy – porozumienia o współpracy z Instytutem Matematyki Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy w Kijowie (Ukraina) w dziedzinie badań naukowych, obejmującą m.in. wspólną realizację projektów badawczych oraz wymianę na-
uczycieli akademickich. 

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się  w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Aktualne wyzwania naukowe 
w chowie i hodowli zwierząt”
Kraków, 17 czerwca 2011 r.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt orga-
nizuje corocznie konferencje naukowe obej-
mujące szeroko pojęte zagadnienia użytko-
wania zwierząt. Tegoroczna międzynaro-
dowa konferencja naukowa połączona była
z sesją poświęconą Jubileuszowi 50-lecia
pracy naukowej prof. Mariana Tischnera.
Uroczysty charakter konferencji nadało obję-
cie jej honorowym patronatem przez Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Barbarę Kudrycką, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego, Woje-
wodę Małopolskiego Stanisława Kracika,
Marszałka Województwa Małopolskiego
Marka Sowę oraz Prezydenta Miasta Kra-
kowa Jacka Majchrowskiego. W obradach
licznie (ponad 200 osób) uczestniczyli pra-
cownicy wielu ośrodków naukowych z kraju
i zagranicy oraz praktycy zajmujący się róż-
nymi aspektami chowu i hodowli oraz roz-
rodu i leczenia zwierząt gospodarskich.

Uczestników konferencji powitał Dziekan
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof.
dr hab. Jerzy Niedziółka, a jej uroczystego
otwarcia dokonał JM Rektor Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie prof. dr hab. Janusz Żmija. Rektor
w słowie wstępnym przypomniał tradycję
uniwersytecką Uczelni i w tym kontekście
podkreślił znaczenie nauk zootechnicznych
w rolnictwie, nawiązując przy tym do syl-
wetki prof. dr hab. Mariana Tischnera. Na-
stępnie zabrali głos prof. dr hab. Jerzy Kita
z SGGW w Warszawie, JM Rektor WSE im.
J. Tischnera, poseł na sejm RP Jarosław Go-
win, Prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej dr Piotr Żmuda oraz dziekan
Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
w Warszawie prof. dr hab. Piotr
Brzozowski. Odczytano także adresy skiero-
wane do Jubilata, m. in. przez kardynała Ka-
zimierza Nycza oraz JM Rektor PWST
w Krakowie Ewę Kutryś.

Obrady konferencji odbywały w kilku se-
sjach. Pierwsza z nich poświęcona była Jubi-
leuszowi 50-lecia pracy naukowej i dydak-
tycznej prof. Mariana Tischnera, współ-
twórcy Krakowskiej Szkoły Biologii Rozrodu
Zwierząt. Sylwetkę oraz kierunki zaintereso-
wań i działalności naukowej prof. Mariana
Tischnera przedstawił obecny kierownik
 Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt prof.
dr hab. Adam Okólski. Następnie, w ramach
tej sesji jubileuszowej, dwa pierwsze referaty
wygłosili doktorzy honorowi (h.c.) naszej
Uczelni prof. prof. A. Lauria i W.R.
(Twink) Allen. Prof. Antonio Lauria z Uni-
wersytetu w Mediolanie, przedstawił zwięzłą

Prof. Jerzy Niedziółka wita uczestników
 konferencji

List gratulacyjny od rektora prof. Janusza Żmiji

Władze Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt wręczają list gratulacyjny i symboliczną
 statuetkę w uznaniu zasług prof. Mariana Tischnera
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historię badań, których końcowym efektem
było sklonowanie zwierząt, wskazując przy
tym na korzyści i zagrożenia związane ze sto-
sowaniem metod biotechnologicznych. Prof.
W.R. (Twink) Allen z Centrum Rozrodu
Koni – Paul Mellon – Newmarket w Wiel-
kiej Brytanii dokonał podsumowania współ-
pracy ośrodka w Cambridge z Katedrą Roz-
rodu kierowaną ówcześnie przez prof. A.
Bielańskiego, a następnie przez prof. M. Ti-
schnera – w zakresie problematyki związanej
z transplantacją zarodków u koni. Prof. Ce-
sare Galli z Uniwersytetu w Bolonii w refe-
racie Zapłodnienie wspomagane oraz klono-
wanie koni przybliżył uczestnikom konferen-
cji najnowsze dokonania w dziedzinie
klonowania zwierząt, omawiając stosowane
techniki i wskazując na użytkowe aspekty
klonowania koniowatych. Praktyczne spoj-
rzenie na problematykę rozrodu koni oraz
techniki wspomaganego rozrodu zaprezento-
wał dr Zdenek Muller z Prywatnej Kliniki
Rozrodu Koni w Pardubicach w Czechach.
Po zakończeniu obrad pierwszej sesji uczest-
nicy zapoznawali się z licznymi doniesie-
niami plakatowymi, jak również prezentowa-
nymi urządzeniami diagnostycznymi stoso-
wanymi w rozrodzie zwierząt, fachowymi
wydawnictwami i materiałami informacyj-
nymi z tej dziedziny.

Na drugą część konferencji, złożyły się dwie
sesje plenarne, z których jedna (kliniczna)
dotyczyła rozpoznania i leczenia zaburzeń
płodności klaczy oraz problematyki z zakresu
hodowli koni, a w drugiej zaprezentowano
szerokie spektrum problematyki związanej
z bezpieczeństwem produktów pochodzenia
zwierzęcego, a także aktualnymi kierunkami
poszukiwań badawczych w naukach zootech-
nicznych.

Sesję kliniczną rozpoczął referat prof. Terttu
Katila z Uniwersytetu w Helsinkach, na te-
mat Endometritis u klaczy, opracowany na
bazie własnych doświadczeń i wyników ba-
dań prowadzonych przy pomocy tradycyj-
nych oraz zaawansowanych technik diagno-
stycznych. Kolejna referentka prof. Patricia
Sertich z Uniwersytetu w Pensylwanii omó-
wiła przyczyny zagrożeń związanych z cią-
żami wielorakimi u koni, oraz przedstawiła
sposoby radzenia sobie z tymi problemami.
Na zakończenie tej sesji dyrektor Stadniny
Koni Michałów mgr inż. Jerzy Białobok
scharakteryzował w ujęciu retrospektywnym
przemiany jakim podlegały kryteria i cele
pracy hodowlanej prowadzonej w kierowanej
przez niego Stadninie. Ostatni referent prof.
dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz w wie-
lowątkowym wystąpieniu omówił wyczerpu-

jąco aktualny stan organizacyjny hodowli
koni w Polsce po transformacji ustrojowej,
szczególny nacisk kładąc na analizę przyczyn
trudności związanych z zapewnieniem odpo-
wiedniej liczby uznanych reproduktorów do
krycia klaczy.

W sesji zatytułowanej Bezpieczeństwo pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego przedsta-
wiono wiele interesujących referatów ściśle
związanych z tematem głównym sesji. Prof.
dr hab. Jerzy Niedziółka w referacie Bezpie-
czeństwo żywności w świetle krajowych i unij-
nych przepisów weterynaryjnych przedstawił
stan prawny w tym zakresie, nawiązując przy
tym do aktualnych zagrożeń występujących
się na różnych etapach wytwarzania żywno-
ści. Z kolei prof. dr hab. Władysław Migdał
przedstawiając referat Mięsne wyroby regio-
nalne udzielił pośredniej odpowiedzi na py-
tanie jak radzić sobie z tymi zagrożeniami
i jaką szansą dla producentów żywności
i konsumentów są tradycje receptury i spo-
soby wytwarzania. Dr hab. J. Bieniek, prof.
UR w referacie Perspektywy zastosowania mo-
dyfikacji genetycznych w hodowli zwierząt
omówił wiele wątków związanych z tymi za-
gadnieniami, wskazując przy tym na rosnący
sceptycyzm konsumentów co do bezpieczeń-
stwa żywności modyfikowanej genetycznie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji
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Tegoroczna konferencja poświęcona była
w szczególności roli Infrastruktury i Środo-
wiska w wielokierunkowym i zrównoważo-
nym rozwoju obszarów wiejskich. Organiza-
torami konferencji byli: Instytut Inżynierii
Rolniczej i Informatyki oraz Katedra Inży-
nierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, Komisja
Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Aka-
demii Nauk, oraz Stowarzyszenie Infrastruk-
tura i Ekologia Trenów Wiejskich. Konferen-
cja została objęta patronatem przez wójta
gminy Raciechowice Marka Gabzdyla.

Tematyka konferencji poświęcona była
w głównej mierze:
– gospodarce wodno-ściekowej na obsza-

rach wiejskich,
– gospodarce odpadami i ochronie po-

wierzchni ziemi,
– oddziaływaniu infrastruktury na środo-

wisko i krajobraz obszarów wiejskich,
– przeciwdziałaniu zagrożeniom środowi-

skowym,
– ochronie przyrody i kształtowaniu po-

staw ekologicznych,
– zrównoważonemu rozwojowi obszarów

wiejskich,
– przestrzennemu zagospodarowaniu ob-

szarów wiejskich.

Konferencję uroczyście otworzyli Dziekan
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
prof. Tadeusz Juliszewski oraz Dziekan Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji prof.
Jan Pawełek. W imieniu organizatorów głos
zabrał także prof. Sławomir Kurpaska, dy-
rektor Instytutu Inżynierii Rolniczej i Infor-

oraz na trudności związane z wytworzeniem
zwierząt transgenicznych dla potrzeb prak-
tycznych. Ciekawe wystąpienie dr hab. Pio-
tra Zapletala, prof. UR zatytułowane Jakość
mięsa ryb w kontekście bezpieczeństwa żywno-
ści dotyczyło wyników własnych badań prze-
prowadzonych w tym zakresie w placówkach
handlowych (małe sklepy oraz sieci han-
dlowe) na terenie Krakowa, doszedł on do
zaskakujących konkluzji.
W kolejnej sesji zatytułowanej Aktualne kie-
runki poszukiwań badawczych w naukach zoo-
technicznych przedstawione referaty obejmo-
wały tematykę odzwierciedlającą spektrum
innowacyjnych badań na zwierzętach. Prof.
dr hab. Krystyna Koziec w wystąpieniu
Zwierzęce modele w badaniach etiologii zabu-
rzeń metabolicznych zaprezentowała wyniki
własnych badań w tym zakresie, wskazując na
wiele możliwości i zagrożeń związanych
z przenoszeniem tych rezultatów na czło-
wieka. Dr hab. Barbara Tombarkiewicz
przedstawiła wiele ciekawych informacji
o oddziaływaniu pola geomagnetycznego na
organizmy żywe. Dr hab. Anna Wójtowicz
omówiła zagadnienie DDT jako środowi-
skowy związek hormonalnie czynny zaburza-
jący procesy rozrodcze ssaków. Ostatni referat
przygotowany przez zespół autorów prof.

Zygmunta M. Kowalskiego i dr Pawła
Górki dotyczył Nutrigenomiki w żywieniu
zwierząt.
Wszystkie wystąpienia i prezentacje spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy,
którzy mieli okazję wymiany poglądów z pre-
legentami podczas przerw między poszcze-
gólnymi sesjami.
Integralną część obrad plenarnych stanowiła
sesja plakatowa, w której zaprezentowano 86
interesujących i starannie wykonanych poste-
rów związanych tematycznie z głównym nur-
tem zagadnień przedstawianych podczas sesji
plenarnych konferencji. Obszernego i staran-
nie przemyślanego podsumowania sesji pla-
katowej dokonała prof. dr hab. Olga Sze-
leszczuk wraz z dr Markiem Tischnerem.
Konkludując, można stwierdzić, że konferen-
cja spełniła pokładane przez organizatorów
nadzieje, stając się doskonałą platformą bez-
pośredniej wymiany poglądów pracowników
nauki i praktyków w zakresie współczesnych
wyzwań stojących przed chowem, hodowlą
oraz dobrostanem i rozrodem zwierząt go-
spodarskich w Polsce i na świecie.

dr hab. Józef Bieniek, prof. UR
prof. dr hab. Czesław Klocek
dr lek. wet. Marek Tischner

Od lewej: prof. Jan Pawełek, prof. Włodzimierz Sady, prof. Janusz Żmija, dr Jarosław Gowin,
prof. Marian Tischner
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XVIII Międzynarodowa konferencja naukowa
„Infrastruktura i Środowisko jako
Determinanty Rozwoju Obszarów Wiejskich”
Jałowcowa Góra – Dobczyce, 20-22 czerwca 2011 r.

matyki. Podczas otwarcia złożono podzięko-
wania prof. Jerzemu Gruszczyńskiemu za
dotychczasową organizację osiemnastu kon-
ferencji infrastrukturalnych, życząc kolej-
nych udanych spotkań w Dobczycach. 
Wójt gminy Raciechowice Marek Gabzdyl,
podkreślając praktyczne znaczenie tematyki
konferencji dla rozwoju obszarów wiejskich,
wręczył medale okolicznościowe dla osób
współpracujących z samorządem terytorial-
nym i zasłużonych dla gminy Raciechowice.
Wyróżnienie otrzymali: prof. Tadeusz Juli-
szewski, prof. Jan Pawełek, prof. Antoni T.
Miler, prof. Jerzy Gruszczyński.

W konferencji wzięły udział 64 osoby, w tym
5 gości z zagranicy, reprezentujących ośrodki
naukowe z Pragi i Brna. Obrady konferen-
cyjne podzielono na 8 sesji referatowych,
podczas których przedstawiono 35 wybra-
nych referatów naukowych. 
Szeroki zakres tematyczny konferencji
sprzyja spotkaniom i wymianie doświadczeń
między przedstawicielami różnych ośrodków
naukowych, badawczych, jednostek admini-
stracji publicznej i przedsiębiorcami. 
W poszczególnych sekcjach swoje prace
przedstawili naukowcy reprezentujący m.in.:
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach, Mendel University
w Brnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Krakowie, Politech-
nikę Krakowską, Politechnikę Białostocką,
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy w Kielcach, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodni-

czy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie, Uniwersytet Technologiczno-Przy-
rodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet War-

mińsko-Mazurski w Olsztynie, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszo-
wie oraz Czech University of Life Sciences in
Prague.

Uczestnicy konferencji podczas wizyty studyjnej w Raciechowicach

Podziękowania dla prof. Jerzego Gruszczyńskiego
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Konferencja zorganizowana została przez
Katedrę Użytkowania Lasu i Drewna przy
współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów
Państwowych w Radomiu. 
Konferencja, nad którą objął patronat Jego
Magnificencja Rektor prof. dr hab. Janusz
Żmija, afiliowana była przy IUFRO, Grupie
Badawczej RG 3.03. Udział w konferencji
wzięło ponad 120 osób reprezentujących 18
krajów świata z trzech kontynentów (Europy,
Azji i Afryki). Licznie przybyli naukowcy i ba-
dacze z zakresu techniki i ergonomii w leśnic-
twie z Chorwacji, Republiki Czeskiej, Finlan-
dii, Hiszpanii, Indonezji, Japonii, Kenii, Korei
Południowej, Norwegii, Polski, Senegalu, Sło-
wacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii,
Turcji i Włoch. Najliczniej, poza Polską, re-
prezentowana była Chorwacja oraz Japonia.
Konferencję otworzył Magnificencja Rektor
prof. dr hab. Janusz Żmija, po czym Prze-
wodniczący Konferencji prof. dr hab.  Janusz
Sowa powitał przybyłych na konferencję gości
honorowych w osobach: Dziekana Wydziału
Leśnego prof. dr hab. Stanisława Orła, Dzie-
kana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr
hab. Tadeusza Juliszewskiego, Koordynatora
IUFRO Devision 3 prof. dr Hansa Heini-
manna (ETH Zurich, Szwajcaria), Przewod-
niczącego Komitetu Ergonomii PAN prof. dr
hab. inż. Macieja Złowodzkiego, Przewodni-
czącego Komisji Ergonomicznej PAN prof. dr
hab. Zenona Muszyńskiego oraz Prezesa Za-
rządu Głównego SITLiD prof. dr hab. Piotra
Paschalisa. Konferencję zaszczycili także
swoją obecnością Członkowie Rady Wydziału
Leśnego, Prodziekani, Profesorowie, dr habili -
towani i dr leśnictwa, przedstawiciele Polskiej
Akademii Nauk, organizacji i stowarzyszeń

W tym roku wiele uwagi na konferencji po-
święcono problematyce badawczej infra-
struktury technicznej obszarów wiejskich
w aspekcie współpracy międzynarodowej. 

Jak co roku, uczestnicy konferencji z dużym
zainteresowaniem brali udział w wyjeździe
studyjnym do gminy Raciechowice. W tym
roku celem wizyty były nowopowstałe
obiekty infrastruktury społecznej. 
Prace prezentowane na konferencji opubli-
kowano w numerach 1 i 2 czasopisma Infra-

struktura i Ekologia Terenów Wiejskich
z 2011 roku. Anglojęzyczne referaty ukazały
się w numerach 10 i 11/2011.

Organizatorzy planują kolejną XIX konfe-
rencję w czerwcu przyszłego roku. Wszyst-
kich, którym bliska jest tematyka infrastruk-
tury technicznej i ochrony środowiska obsza-
rów wiejskich serdecznie zapraszamy.

dr Anna Krakowiak-Bal
Komitet Organizacyjny

Przemówienie prof. Sławomira Kurpaski podczas otwarcia konferencji

Dyskusja podczas sesji referatowej
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Technika i ergonomia w służbie
współczesnego leśnictwa”
Kraków, Krynica-Zdrój, 26 – 30 czerwca 2011 r.

naukowych w Polsce, członkowie Polskiego
Towarzystwa Ergonomicznego, Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa w Polsce, przedstawiciele ad-
ministracji Lasów Państwowych – Dyrekcji
Regionalnych, Nadleśnictw, przedstawiciele
prywatnych przedsiębiorców leśnych oraz
doktoranci i magistranci z Uniwersytetu
w Tokio, Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie, a także studenci Wydziału Leśnego
w Krakowie.
Licznie przybyli na konferencję również przed-
stawiciele sponsorów z Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu, Katowicach,
Krakowie i Poznaniu, z Zarządu Oddziału
 SITLiD w Krakowie, Firm Leśnych i Produk-
cyjnych Arcon, Grube, Husquvarna i Wrzos.
Uroczystą sesję plenarną, otwierającą konfe-
rencję, zorganizowano w Centrum Kongre-
sowym naszego Uniwersytetu. Adresy do
uczestników konferencji wygłosili Jego Ma-
gnificencja Rektor, Dziekan Wydziału Le-
śnego, Dziekan Wydziału Inżynierii Produk-
cji, Koordynator Grupy Badawczej RG 3.03
IUFRO, przy której była afiliowana Konfe-
rencja, a także Przewodniczący Komitetu Er-
gonomii PAN oraz Prezes Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Leśnictwa i Drzewnictwa w Polsce.
Listownie adres przesłał Honorowy Prezes
Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
Część oficjalną otwarcia konferencji uświet-
nił Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard
oraz występ wokalny Kwartetu Carillon
z Krakowa.
Nad merytorycznym przebiegiem konferen-
cji pieczę sprawował Międzynarodowy Ko-
mitet Naukowy w składzie: 

Komitet Naukowy konferencji na sesji plenarnej w Centrum Kongresowym UR w Krakowie
(przemawia prof. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego)

Uczestnicy sesji terenowej konferencji w LZD w Krynicy-Zdrój

prof. dr hab. Janusz Sowa – przewodni-
czący, 
prof. dr hab. Anna Barszcz – sekretarz na-
ukowy,
prof. dr Rafaelle Cavalli – Uniwersytet
w Padwie, Włochy,

prof. dr Hans Rudolf Heinimann – ETH
w Zurichu, Szwajcaria, 
prof. dr Valeria Messingerowa – Uniwersy-
tet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja, 
prof. dr Piotr Paschalis-Jakubowicz –
SGGW w Warszawie, Polska, 
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prof. dr Hideo Sakai – Uniwersytet w To-
kio, Japonia, 
prof. dr Alois Skoupy – Uniwersytet Rolni-
czy w Brnie, Republika Czeska,
prof. dr Yozo Yamada – Uniwersytet w Na-
goi, Japonia. 

Funkcję sekretarza organizacyjnego konfe-
rencji pełnił dr inż. Grzegorz Szewczyk
z Katedry Użytkowania Lasu i Drewna.

Konferencja zorganizowana była w Krakowie
oraz w LZD w Krynicy. W trakcie 3 dni pro-

gramowych, zorganizowano dwie sesje ple-
narne oraz 12 sesji naukowych w trzech sek-
cjach tematycznych. W trakcie konferencji
odbył się ponadto roboczy panel dyskusyjny
IUFRO prowadzony przez Koordynatora
Grupy Badawczej RG 3.03 – prof. dr Yozo
Yamada z Japonii z udziałem licznych repre-
zentacji ergonomistów z wielu krajów.

Efektem naukowym konferencji było opraco-
wanie 8 syntetycznych wniosków kierunko-
wych w zakresie roli techniki i ergonomii na
świecie we współczesnym leśnictwie oraz wy-
danie drukiem w języku angielskim obszernej
monografii z ponad 50 opracowaniami tema-
tycznymi.

W trakcie konferencji zorganizowano także
sesję terenową, poświęconą tematyce wyko-
rzystania drewna w budownictwie sakral-
nym, połączoną ze zwiedzaniem unikalnych
cerkwi drewnianych w rejonie Krynicy.
Po zakończeniu konferencji, dla części
 zagranicznych gości, zorganizowano jedno-
dniowy po-konferencyjny program turysty -
cz ny umożliwiający zwiedzenie największych
atrakcji  turystycznych Królewskiego Miasta
Krakowa.

Licznie nadesłane podziękowania i gratulacje
od uczestników konferencji oraz oficjalnych
władz IUFRO świadczą, że dobrze przyczy-
niła się ona do rozwoju krajowej oraz mię-
dzynarodowej współpracy naukowej w zakre-
sie techniki leśnej i ergonomii, wytyczając
nowe kierunki badań we współczesnym
 leśnictwie, jednocześnie promując nasz Uni-
wersytet i Wydział Leśny oraz krakowski
ośrodek badań ergonomicznych w leśnictwie
na arenie międzynarodowej.

prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Przewodniczący Konferencji

Informacje szczegółowe o Konferencji są
 dostępne na stronie internetowej Katedry
Użytkowania Lasu i Drewna,
http://www.les.ar.krakow.pl/~kulid/.

Na Wawelu – zwiedzanie Krakowa po zakończeniu konferencji

Zwiedzanie zabytkowej drewnianej cerkwi w Tyliczu

Wystąpienie w trakcie jednej z trzech 
sekcji tematycznych
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Konferencja studyjna „Rola i znaczenie
Karpackiego Banku Genów w gospodarce
selekcyjnej i ochronnej Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krakowie”
Nowy Targ, 27 czerwca 2011 r.

Konferencję zorganizowano ze wspólnej ini-
cjatywy Katedry Genetyki, Nasiennictwa
i Szkółkarstwa Leśnego – Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krakowie. W konferen-
cji uczestniczyli przedstawiciele nauki z Uni-
wersytetu Rolniczego, Instytutu Badawczego
Leśnictwa, Biura Nasiennictwa Leśnego oraz
leśnicy z RDLP w Katowicach, Krośnie
i Krakowie.

Ideą założenia Karpackiego Banku Genów
jest zachowanie najcenniejszych genotypów
głównych gatunków lasotwórczych karpac-
kich lasów i to zarówno na poziomie ekoty-
powym, jak i genotypowym, a także ocena
wartości genetycznej w kierunku ich przy-
szłego wykorzystania w drzewostanach. Do
najważniejszych zadań KBG należy, zachowa-
nie bioróżnorodności genetycznej w formie
depozytów nasion oraz zakładanie archiwów
potomstwa i powierzchni zachowawczych,

a także testowanie wartości genetyczno-ho-
dowlanej drzewostanów karpackich, opraco-
wanie lokalnych programów hodowli selek-
cyjnej w lasach karpackich.

W części studyjnej zostały wygłoszone refe-
raty przedstawiające specyfikę gospodarki le-
śnej RDLP w Krakowie podkreślające szcze-
gólną rolę naturalnego kierunku hodowli
lasu, omawiające realizację program selekcji
w RDLP w Krakowie, zadania Karpackiego

Uczestnicy konferencji studyjnej „Rola i znaczenie Karpackiego Banku Genów w gospodarce selekcyjnej i ochronnej Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krakowie”
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Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki
Zwierząt, którego organizatorem była Kate-
dra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwie-
rząt odbył się na Wydziale Hodowli i Biolo-
gii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja w Krakowie. Tegoroczny Zjazd
wpisał się w długoletnią tradycję takich spo-
tkań, które stanowią forum wymiany do-
świadczeń naukowych i dydaktycznych oraz
stwarzają możliwość odnowienia bądź na-
wiązania bezpośrednich kontaktów między
pracownikami różnych jednostek. Uczestni-
ków Zjazdu powitał kierownik Katedry Ge-
netyki i Metod Doskonalenia Zwierząt,
dr hab. Józef Bieniek, prof. UR, w towarzy-
stwie poprzednich kierowników Katedry:
prof. dr. hab. Z. Stalińskiego i prof. dr. hab.
A. Żarneckiego. Następnie zabrał głos Dzie-
kan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
UR w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Nie-
dziółka, który w swoim wystąpieniu podkre-
ślił wagę tego spotkania i dokonał uroczy-
stego otwarcia Zjazdu. 
Organizatorzy, tworząc program, wyszli z na-
stępującego założenia: przekształcenie wielu
uczelni rolniczych w uniwersytety, a także po-
wołanie nowych kierunków i specjalności
kształcenia I i II stopnia postawiło dodatkowe
zadania przed katedrami zajmującymi się do-
tychczas głównie genetyką zwierząt i meto-
dami hodowli. Aktualne problemy stojące
przed uczelniami kształcącymi na kierunkach
rolniczych związane są z wchodzącą w życie
nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie
 wyższym, która dość radykalnie zmienia do-
tychczasowy model kariery akademickiej.
Ważnym elementem tych zmian są wdrażane
do  procesu dydaktycznego Krajowe Ramy

Banku Genów w programie zachowania le-
śnych zasobów genowych, przedstawiono
także wartość selekcyjną gatunków lasotwór-
czych i domieszkowych w Karpatach. Omó-
wiono polimorfizm izoenzymowy karpac-
kich populacji jodły, scharakteryzowano bazę
nasienną na terenie RDLP Kraków oraz re-
alizację programu selekcji i ochrony leśnych
zasobów genowych. Część studyjną podsu-
mował Dyrektor RDLP w Krakowie mgr
inż. Stanisław Sennik, podkreślając ważną
rolę jaką spełnia KBG oraz szeroko rozu-
miana hodowla selekcyjna w gospodarce le-
śnej, szczególnie w aspekcie zachowania naj-
cenniejszych populacji drzew leśnych. 
Sesję terenową otworzył Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Nowy Targ mgr inż. Roman Latoń
przedstawiając etapy realizacji programu se-
lekcji w Nadleśnictwie Nowy Targ. 
W czasie sesji terenowej uczestnicy konferen-
cji zwiedzili archiwum zachowawcze potom-
stwa karpackich populacji wiązu i jaworu,
przebudowaną świerczynę, a także położony
na południowych stokach Babiej Góry Wyłą-
czony Drzewostan Nasienny z uprawą po-
chodną oraz archiwum klonów świerka rasy
orawskiej.
Ostatnimi obiektami były: archiwa zacho-
wawcze potomstwa karpackich populacji

buka oraz jodły położone na terenie leśnic-
twa Rabka.
Do ważniejszych wypracowanych w toku
konferencji wniosków należy m.in. podkre-
ślenie konieczności dalszych badań nad war-
tością selekcyjną drzew leśnych. Ich wyniki
mogą być wykorzystane do weryfikacji istnie-
jącej regionalizacji nasiennej oraz optymali-
zacji doboru leśnego materiału rozmnożenio-
wego. Dotychczasowa analiza materiału roz-
mnożeniowego jodły wskazuje również na
możliwość transferu karpackiej jodły na te-
reny poza zasięgiem występowania gatunku. 
W związku z powyższym, realizacja zacho-
wania i oceny wartości selekcyjnej zasobów
genowych w Karpackim Banku Genów po-
winna być kontynuowana.
W ogólnej opinii uczestników – tego typu
spotkania studyjne, pozwalające na wymianę
doświadczeń praktyki leśnej i badań nauko-
wych gwarantują sukces hodowli i ochrony
drzewostanów karpackich, powinny być kon-
tynuowane.

mgr inż. Stanisław Sennik, 
dyrektor RDLP w Krakowie
dr inż. Kinga Skrzyszewska, 

prof. dr hab. Janusz Sabor
Katedra Genetyki, 

Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego

Sesja terenowa. Powierzchnia zachowawcza wiązu. Program Karpackiego Banku Genów
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Zjazd Katedr Jednoimiennych 
Genetyki Zwierząt
Kraków, 27-28 czerwca 2011 r.

 Kwalifikacji (KRK) będące kolejnym krokiem
w tworzeniu wspólnej przestrzeni edukacyjnej
krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Pierwszy dzień obrad odbył się pod hasłem
Możliwości współpracy naukowej i dydaktycz-
nej Katedr Jednoimiennych i poświęcony był
prezentacji poszczególnych jednostek oraz
wymianie poglądów i doświadczeń. Każ-
demu wystąpieniu towarzyszyła ożywiona
dyskusja. Obrady te zaszczycił swoją obecno-
ścią JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im
H. Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab.
dr h.c. Janusz Żmija, który w swoim wystą-
pieniu nawiązał do toczącej się dyskusji, mó-
wiąc o implikacjach wynikających z nowej
ustawy o szkolnictwie wyższym. 
W drugim dniu obrad miała miejsce sesja re-
feratowo-dyskusyjna, podczas której wygło-
szono trzy referaty odnoszące się do aktual-
nych wyzwań prof. dr hab. Marek Świtoński
Współczesne kryteria oceny dorobku nauko-
wego w zakresie nauk o życiu, dr hab. Marek
Frankowicz Kształcenie I i II stopnia na kie-
runku Zootechnika w kontekście wprowadza-
nych w Polsce zasad Krajowych Ram Kwalifi-
kacji (KRK) oraz prof. dr hab. Andrzej Fili-
stowicz Wyzwania stojące przed Katedrami
Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
w zakresie nauczania przedmiotów prowadzo-
nych przez te katedry w kontekście obecnej
struktury studiów (I i II stopnia) oraz KRK.
Wszystkie referaty wywołały ożywioną dys-
kusję
W zjeździe udział wzięło ponad 70 osób re-
prezentujących następujące jednostki organi-
zacyjne: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli
Zwierząt SGGW, kierownik dr hab. Wanda
Olech-Piasecka, prof. SGGW; Katedra Bio-

logicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP
Lublin, kierownik prof. dr hab. Grażyna Je-
żewska-Witkowska; Katedra Genetyki i Pod-
staw Hodowli Zwierząt UP Poznań, kierow-
nik prof. dr hab. Marek Świtoński; Katedra

Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt UP
Wrocław, kierownik dr hab. Heliodor Wierz-
bicki; Katedra Metod Hodowlanych, Ho-
dowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, UP-H
Siedlce, kierownik prof. dr hab. Stanisław

Wystąpienie prof. Jerzego Niedziółki, Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Wymiana poglądów i doświadczeń
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 Socha; Katedra Genetyki i Hodowli Koni
UP-H Siedlce, kierownik prof. dr hab. Elż-
bieta Smalec; Katedra Genetyki i Podstaw
Hodowli Zwierząt UTP Bydgoszcz, prof. dr
hab. Sławomir Mroczkowski; Katedra Bio-
technologii Zwierząt UTP Bydgoszcz, kie-
rownik prof. dr hab. Marek Bednarczyk; Ka-

tedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwie-
rząt UR w Krakowie, kierownik dr hab. Józef
Bieniek, prof. UR; Katedra Genetyki Zwie-
rząt UWM Olsztyn, kierownik prof. dr hab.
Stanisław Kamiński; Katedra Genetyki
i Ogólnej Hodowli Zwierząt ZUT Szczecin,
kierownik dr inż. Arkadiusz Terman.

Dopełnieniem obrad był program kulturalny,
który obejmował zwiedzanie Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
połączone z krótkim spacerem po Krakowie
oraz wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce.
Wieczorem 27 czerwca w Dworku w Mydl-
nikach odbyło się spotkanie towarzyskie,
które zaszczycili swoją obecnością pan Dzie-
kan WHBZ prof. dr hab. Jerzy Niedziółka
oraz gość honorowy, prof. dr hab. Zbigniew
Staliński, któremu uczestnicy zgotowali ser-
deczną owację.
Uczestnicy wysoko ocenili koncepcję, jak
i poziom organizacyjny Zjazdu oraz zaofero-
wany program kulturalny. W tym miejscu
szczególne słowa podziękowania należą się
członkom Komitetu Organizacyjnego
w osobach: mgr inż. Oldze Derewickiej,
dr inż. Dorocie Maj, mgr Małgorzacie Mo-
rek-Kopeć i dr inż. Agnieszce Otwinow-
skiej-Mindur.

Tekst: dr hab. Ewa Ptak
dr hab. Józef Bieniek, prof. UR

Zdjęcia: Andrzej Owsiński

Wystąpienie rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. Janusza Żmiji

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Teraźniejszość i przyszłość drobnych
gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej”
Kraków, 8-9 lipca 2011 r.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet
Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie we
współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie, Małopolskim Stowarzyszeniem Doradz-
twa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolni-
czego – oddział w Krakowie oraz Biurem
Posła do Parlamentu Europejskiego dr Cze-
sława Siekierskiego. Patronat honorowy nad
konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. dr h.c.
Janusz Żmija oraz Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi dr Marek Sawicki.
W konferencji udział wzięli goście reprezen-
tujący bardzo zróżnicowane spektrum insty-
tucji. Znaleźli się wśród nich zarówno przed-
stawiciele uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersy-
tet Rolniczy w Krakowie), instytutów na-
ukowo-badawczych (Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB,
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, In-
stytut Zootechniki PIB, Instytut Technolo-
giczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich),
jednostek samorządu terytorialnego z woje-
wództw: małopolskiego, śląskiego, podkar-
packiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódz-
kiego i mazowieckiego, instytucji związanych
z rolnictwem (ARiMR, ARR, ANR, ODR,
CDR, KRUS oraz Izb Rolniczych). Liczne
było również grono gości zagranicznych z ta-
kich państw, jak Austria, Francja, Wielka Bry-
tania, Rumunia, Włochy, Węgry.
Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UR
w Krakowie prof. dr hab. dr h.c. Janusz

Żmija, który w swoim wystąpieniu zaprezen-
tował krótką historię Uczelni, a także nawią-
zując do tematyki konferencji przedstawił
problemy rozwojowe drobnych gospodarstw
rolnych ze szczególnym uwzględnieniem Pol-
ski południowo-wschodniej. Następnie JM
Rektor powitał wszystkich przybyłych gości,
a prowadzenie obrad rozpoczął dr hab. Józef
Kania, prof. UR, Prodziekan Wydziału Rol-
niczo-Ekonomicznego UR w Krakowie. 
Następnie głos w imieniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zabrała dr Zofia Krzyżanow-
ska – Radca Generalny w MRiRW, która
w swoim wystąpieniu wskazała na priorytety
polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze
rolnictwa. Odniosła się również do przyszłej
perspektywy finansowej, planowanej reformy
Wspólnej Polityki Rolnej oraz wstępnych
propozycji wsparcia gospodarstw drobnoto-
warowych.

Kolejno w imieniu władz Województwa Ma-
łopolskiego przybyłych na konferencję gości
witali Andrzej Harężlak Wicewojewoda Ma-
łopolski oraz Wojciech Kozak Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego. W swoich
wystąpieniach podkreślali wagę podjęcia
 takiego tematu właśnie w Małopolsce, jako
regionie o dominującym udziale małych go-
spodarstw rolnych. W następnej kolejności
wystąpił Andrzej Kosiniak-Kamysz repre-
zentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Następnie prowadzący obrady dr hab. Józef
Kania, prof. UR, poprosił o zaprezentowanie
pozdrowień oraz wystąpień multimedialnych
przekazanych przez Daciana Ciolosa Komi-
sarza UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich,
Paolo de Castro Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Eu-
ropejskim oraz Alberta Dess’a sprawozdawcę

Uroczyste otwarcie konferencji przez rektora prof. Janusza Żmiję
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Parlamentu Europejskiego. Na koniec wstęp-
nej części wystąpił poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego dr Czesław Siekierski, który pod-
kreślił znaczenie drobnych gospodarstw dla
nowej WPR oraz zmian na globalnym rynku
żywnościowym.
Sesję obrad plenarnych poprowadził dr Mi-
rosław Drygas zastępca dyrektora IRWiR
PAN. Pierwsze wystąpienie w tej części wy-
głoszone przez prof. dr hab. Józefa Zegara
dotyczyło roli drobnych gospodarstw rol-
nych w procesie społecznie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Drugi referat
prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego doty-
czył miejsca drobnych gospodarstw rolnych
w rolno-leśnej przestrzeni produkcyjnej

w Polsce. W kolejnym wystąpieniu prof. dr
hab. Wiesław Musiał dokonał charaktery-
styki dylematów rozwojowych drobnych go-
spodarstw w regionach o rozdrobnionej
strukturze agrarnej.
Następnie o przyszłości drobnych gospo-
darstw rolnych w ramach nowej WPR mówił
Marek Zagórski dyrektor Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Na rolę do-
radztwa rolniczego dla drobnych gospo-
darstw w świetle reformy WPR wskazał
w swoim wystąpieniu dr hab. Józef Kania,
prof. UR.

W kolejnej sesji swoje wystąpienia prezento-
wali goście zagraniczni: Peter Raggl z Au-
strii, Nathaniel Page z Rumunii, Csaba For-
gacs z Węgier, Salvatore Carfi z Włoch, Ca-
therine Darrot z Francji. Ich referaty
obejmowały przedstawienie sytuacji drob-
nych gospodarstw rolnych w poszczególnych
państwach. Następnie głos zabrał Gerfried
Gruber przedstawiciel Europejskiego Komi-
tetu Społeczno-Ekonomicznego. Podsumo-
wujące wystąpienie w tej części wygłosiła So-
phia Davidova reprezentująca Europejską
Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Po przerwie obiadowej obrady odbywały się
w trzech sekcjach problemowych. W pierw-

szej noszącej tytuł Rola drobnych gospodarstw
rolnych w rozwoju sektora żywnościowego oraz
regionów referaty wygłosili: dr Lech Goraj –
IERiGŻ PIB, dr Dominika Milczarek-An-
drzejewska – Uniwersytet Warszawski,
dr Marta Błąd oraz dr Iwona Nurzyńska –
IRWiR PAN oraz Elżbieta Dziasek – CDR
Kraków.
W drugiej sekcji Rola drobnych gospodarstw
rolnych w procesach przemian społecznych na
wsi wyniki swoich badań prezentowali: dr Syl-
wia Michalska, dr Barbara Fedyszak-Radzie-
jowska oraz doc. dr hab. Izabella Bukraba-
Rylska – IRWiR PAN oraz dr Magdalena
Kowalska – UR w Krakowie.
W trzeciej sekcji zatytułowanej Rola drob-
nych gospodarstw rolnych w procesie ochrony
środowiska i bioróżnorodności na obszarach
wiejskich wystąpili: prof. dr hab. Adam Czu-
dec i dr hab. Grzegorz Ślusarz – Uniwersy-
tet Rzeszowski, prof. dr hab. Marek Kło-
dziński i dr Barbara Perepeczko – IRWiR
PAN oraz Jacek Lupa – Wójt Gminy Lelów.

Po zakończeniu obrad w sekcjach moderato-
rzy poszczególnych sekcji przedstawili krót-
kie podsumowania, po czym nastąpiła dysku-
sja. Po wyczerpaniu pytań i zakończeniu dys-
kusji uczestnicy udali się autokarem na
zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.

W drugim dniu konferencji odbyły się wy-
jazdy studyjne do gospodarstw rolnych usy-
tuowanych w różnych częściach Wojewódz-
twa Małopolskiego. Każdy z nich był okazją
do zorganizowanych spotkań z rolnikami –
praktykami, przedstawicielami władz lokal-
nych oraz pracownikami Ośrodków Doradz-
twa Rolniczego. Wyjazdy studyjne miały za
zadanie między innymi zapoznać rolników ze
zmianami w WPR oraz dać im szansę zapre-
zentowania swoich opinii na temat form i za-
sad wspierania drobnych gospodarstw rol-
nych. Ożywiona dyskusja, która się na nich
odbywała wskazuje na to, że to zadanie
 wypełniły.

dr inż. Łukasz Satoła
dr inż. Marta Czekaj

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego…

…oraz uczelni i instytutów 
naukowo-badawczych
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Rozwój Obszarów Wiejskich – 
uczyć się od najlepszych
V Międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca 
scaleń gruntów „Wyzwania Instytucjonalne dla scaleń gruntów w Polsce”

Kraków, 14-15 września 2011 r.

Nawet bardzo pobieżne studium literatury
dotyczącej geodezyjnego urządzania oraz
kształtowania i rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce pozwala na stwierdzenie, iż od bli-
sko 30 lat środowiska naukowe w Polsce bez-
skutecznie postulowały zmianę polityki Pań-
stwa w tym zakresie. Wszystko wskazuje na
to, że polityka zaczyna interesować się tymi
zagadnieniami. Świadczy o tym wiele krajo-
wych inicjatyw. Jedną z ważniejszych są orga-
nizowane od 2007 roku coroczne konferen-
cje Województwa Małopolskiego dotyczące
scaleń gruntów. 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie – prof. dr hab. Janusz Żmija od po-
czątku wspiera te konferencje i obejmuje je co-
rocznie swoim patronatem honorowym. Te-
goroczna konferencja dotyczyła wyzwań
instytucjonalnych dla scaleń gruntów w Polsce
i objęła sesję plenarną, która odbyła się w dniu
14 września 2011 r. oraz wyjazd studialny na
obiekty scaleniowe w dniu 15 września 2011 r.
Część plenarną konferencji otworzył dr Sta-
nisław Sorys – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego, prof. dr hab. Janusz
Żmija – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie oraz Kazimierz Barczyk – Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego. Wystąpienia te podkreślały koniecz-
ność zainicjowania pilnych zmian legislacyj-
nych w zakresie scaleń gruntów w Polsce.
Pierwszą sesję plenarną konferencji rozpoczął
dr Stanisław Sorys prezentując referat Po-
trzeby zmian legislacyjnych w zakresie scaleń
gruntów w Polsce. Następnie Gustaw Korta –
p.o. Geodety Województwa Małopolskiego

oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Śro-
dowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego
przedstawił referat Scalenia gruntów w Mało-
polsce – osiągnięcia i wyzwania. Prowadził on
również obrady podczas pierwszej sesji. Ko-
lejne referaty sesji przedstawili liczni refe-
renci zagraniczni. 
Aurelio Casanova – Dyrektor Urzędu Rol-
nictwa i Geoinformacji Kantonu Graubün-
den oraz Prezes Szwajcarskiego Stowarzysze-
nia Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił
referat Model realizacji prac urządzeniowo-rol-
nych w Szwajcarii i rola prywatnych biur geode-
zyjno-inżynieryjnych. Maximilian Geierhos –
Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich
i Odnawialnych Źródeł Energii oraz Szef Ad-
ministracji Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Ministerstwie Gospodarki Żywnościowej,
Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii zaprezentował
referat Ramy instytucjonalne i prawne urzą-
dzeń rolnych w Bawarii. Bliźniaczy referat
w odniesieniu do Turyngii Ramy instytucjo-
nalne i prawne urządzeń rolnych w Turyngii
przedstawił prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne –
Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich i Le-
śnictwa w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnic-
twa, Ochrony Przyrody i Środowiska Turyn-
gii, równocześnie Prezes Niemieckiego
Związku Geodezyjnego. Uszczegółowieniem
tego referatu było wystąpienie Knuta Rom-
mela – Dyrektora Urzędu ds. Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Me-
iningen, z referatem Zadania i osiągnięcia
urzędów ds. rozwoju obszarów wiejskich i urzą-
dzeń rolnych w Turyngii.

II sesję plenarną konferencji otworzył Ulf
Schrön – Prezes Agencji Rozwoju Obszarów
Wiejskich Turyngii GmbH, prezentując refe-
rat Rola Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich
Turyngii w urządzeniach rolnych. Następnie
Michael Kuhn z Urzędu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Dolnej Frankonii przedstawił
 referat Organizacja i zadania stowarzyszeń
uczestników postępowań urządzeniowo-rolnych
w Bawarii. Stanowił on wprowadzenie do wy-
stąpienia Josefa Zedlera – Dyrektora Związku

Prezydium konferencji (od lewej) 
dr Stanisław Sorys, prof. dr hab. Janusz
Żmija, Kazimierz Barczyk, prof. dr hab.
 Zenon Pijanowski

Przemówienie Kazimierza Barczyka. 
Po prawej prowadząccy konferencję Gustaw
Korta – p.o. Geodety Woj. Małopolskiego 
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Konferencja została zorganizowana przez
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
UR, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
Konferencja połączona była z Jubileuszem
70-lecia urodzin i 46-lecia aktywności zawo-
dowej profesora Rudolfa Michałka dr h.c.
multi, członka rzeczywistego PAN. Patronat
honorowy nad konferencją objął Jego Magni-
ficencja Rektor UR prof. dr hab. Janusz
Żmija. 
Konferencja odbyła się w Centrum Kongre-
sowym UR. Brało w niej udział ponad 150
uczestników. Zaproszono przedstawicieli na-
stępujących ośrodków naukowych: Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Pradze, Słowacki Uni-
wersytet Rolniczy w Nitrze, Lwowski Naro-
dowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako-
wie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersy-
tet Technologiczny w Szczecinie, Politechniki
w: Koszalinie, Lublinie i Opolu, Uniwersy-
tety Przyrodnicze w: Lublinie, Poznaniu oraz
we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Instytut Agrofizyki PAN w Lu-
blinie, Państwowy Instytut Maszyn Rolni-
czych w Poznaniu, Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach, Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach Odziały w Pozna-
niu i Warszawie, Instytut Zootechniki Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Balicach, Szkoła
Orląt w Dęblinie. Oprócz JM Rektora UR,
konferencję zaszczycili swą obecnością rów-
nież: Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani
Wydziałów naszego Uniwersytetu. 
Po powitaniu gości przez dziekana Wydziału
prof. dr hab. Tadeusza Juliszewskiego,

Rozwoju Obszarów Wiejskich Bawarii oraz
Przewodniczącego Zarządu Związku Roz-
woju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii
Rola Związków Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Bawarii. 
Dwa ostatnie referaty części plenarnej konfe-
rencji miały wymiar praktyczny. Korzyści
gminy wynikające z realizacji projektów
urządzeniowo-rolnych i odnowy wsi omówił
Hennrik Oberender – Burmistrz Gminy
Neuhaus-Schierschnitz (Turyngia). Egon
Barthel – Dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego, Środowiskowego i Gospo-
darki Terenami w międzynarodowym przed-
siębiorstwie Grontmij GmbH zaprezentował
natomiast referat Udział prywatnych biur
geodezyjno-inżynieryjnych w rozwoju obsza-
rów wiejskich w Republice Federalnej Niemiec.
Część plenarną konferencji zakończyła długa
i ożywiona dyskusja, stanowiąca wymianę
myśli pomiędzy światem nauki i polityki.
W podsumowaniu dyskusji powołano komi-
sję wnioskową, która w najbliższym czasie ma
wypracować tezy do zmian legislacyjnych
w zakresie scalania gruntów, które zostaną
przekazane Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi RP. W jej składzie znaleźli się Gustaw
Korta – p.o. Geodety Województwa Mało-
polskiego, dr hab. Franciszek Woch – Insty-
tut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
Waldemar Dziedzic – Dyrektor Krakow-

skiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
a także dr Jacek M. Pijanowski – Prezes Za-
rządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Tezy te zawierały będą sze-
reg propozycji poprawy przepisów prawnych
dotyczących scaleń gruntów, w tym w szcze-
gólności zmiany definicji scalenia; uprosz-
czenia procedur prawnych związanych z po-
stępowaniami odwoławczymi w ramach sca-
leń oraz przesunięcia kompetencji w zakresie
scaleń gruntów ze szczebla powiatowego na
wojewódzki.
Część studialna konferencji objęła prezentację
i dyskusję postępowań scaleniowych realizo-
wanych wzdłuż autostrady A-4 na odcinku
Kraków-Tarnów.
Konferencję patronatem honorowym objął
Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Marek Sowa – Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego oraz prof. dr hab.
Janusz Żmija – JM Rektor Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
W konferencji uczestniczyło ponad 150
osób, w tym m.in. przedstawiciele instytucji
związanych ze scalaniem i samorządów
wszystkich szczebli, wyższych uczelni oraz
organizacji pozarządowych. Konferencja od-
była się przy wsparciu finansowym Krajowej
Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

dr inż. Jacek M. Pijanowski
Współorganizator

Uczestnicy konferencji
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Współczesna inżynieria rolnicza – 
badania i zastosowania praktyczne”
Kraków, 15-16 września 2011 r.

otwarcie konferencji dokonał JM Rektor prof.
dr hab. Janusz Żmija. Następnie, sylwetkę Ju-
bilata jako: naukowca, dydaktyka i organiza-
tora nauki przybliżył uczestnikom konferencji
prof. dr hab. Sławomir Kurpaska. W imieniu
Kolegium Dziekańskiego i swoim złożył Jubi-
latowi podziękowania za swoją aktywność za-
wodową, udzielane rady i wskazówki na co
dzień, za to, że był i jest dobrym nauczycielem
i mentorem Wydziału oraz życzenia dobrego
zdrowia, dalszych jubileuszy i satysfakcji z do-
tychczasowych osiągnięć.
W okolicznościowych przemówieniach po-
święconych Jubilatowi, przedstawiciele
ośrodków naukowych dziękowali za niezwy-
kle wielki wkład Profesora Rudolfa Mi-
chałka w rozwój inżynierii rolniczej. JM
Rektor UR, dziękował za aktywność organi-
zacyjną Jubilata, który reprezentował przez
wiele lat naszą Uczelnię w takich instytu-
cjach jak: Centralna Komisja ds. Spraw
Stopni i Tytułów, Polaka Akademia Nauk,
Komitety Naukowe: Instytutu Technolo-
giczno- Przyrodniczego w Falentach. Insty-
tutu Fizjologii Roślin PAN, Instytucie Agro-
fizyki PAN w Lublinie. Przedstawiciele
wszystkich ośrodków naukowych podkreślali
osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydak-
tyczne prof. Rudolfa Michałka, które spra-
wiły dynamiczny rozwój inżynierii rolniczej
w Polsce. W trakcie konferencji wygłoszono
następujące referaty: Kazimierz Panuś, Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Troska o uniwersalne spojrzenie. Problemy
 filozoficzno-teologiczne w ogólnopolskich kon-
ferencjach naukowych prof. Rudolfa Michałka,
Józef Horabik, Instytut Agrofizyki Agrofi-
zyka i inżynieria rolnicza w rozwiązywaniu

Otwarcie konferencji przez JM Rektora UR – prof. dr hab. Janusza Żmiję

Prof. dr hab. Rudolf Michałek dr h.c. multi, członek rzeczywisty PAN z żoną Danielą
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problemów współczesnego rolnictwa, Jan Bro-
nisław Dawidowski, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rolnictwo precyzyjne, Ryszard Hołownicki,
Instytut Ogrodnictwa Technika opryskiwania
upraw polowych i sadowniczych – współczesne
problemy i aktualne kierunki, Leon Kukiełka,
Politechnika Koszalińska Nowoczesna meto-
dyka modelowania i analizy numerycznej zja-
wisk fizycznych podczas nagniatania tocznego
jako operacji  wykończeniowej w procesie rege-
neracji części maszyn rolniczych, Aleksander
Szeptycki, Instytut Technologiczno-Przy-

rodniczy w Falentach Postęp techniczny
w uprawie roślin okopowych, Andrzej Cho-
chowski, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego Promieniowanie słoneczne jako sy-
gnał wymuszający w badaniach diagnostycz-
nych słonecznych instalacji grzewczych, Jerzy
Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu Technologie informacyjne w rolnictwie,
Ewa Wachowicz, Politechnika Koszalińska
Innowacyjne algorytmy sterowania mikrokli-
matem w przechowalniach płodów rolnych wy-
korzystujące modele procesów, Radomir Ada-
movský, Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze

Analysis of production and consumption of ma-
jor livestock products in the Czech Republic,
Janusz Laskowski, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie Znaczenie właściwości fizycznych
surowców roślinnych w procesie granulowa nia,
Andrzej Myczko, Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy Oddz. Poznań Energetyza cja
rolnictwa z uwzględnieniem odnawialnych
źródeł energii, Marek Tukiendorf, Politech-
nika Opolska Technika wytwarzania miesza-
nek paszowych, Józef Szlachta, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu Inżynieria w pro-
dukcji zwierzęcej – rozwój – zastosowanie
praktyczne. Odbyła się również sesja poste-
rowa. Swoje przemyślenia nad wizją inżynierii
rolniczej w dydaktyce i badaniach zawarł
prof. Rudolf Michałek w swoim referacie
Inżynieria rolnicza w uniwersytecie przyszłości.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno-
ściowe dwie monografie naukowe, jedna pod
tytułem Współczesna inżynieria rolnicza –
badania i zastosowania praktyczne, a druga
Przesłanki rozwoju i przekształceń inżynierii
rolnicze. Zawarto w nich zbiór przeglądo-
wych artykułów z zakresu najnowszych ba-
dań z dyscypliny inżynieria rolnicza oraz wy-
zwania stojące przed tą dyscyplina naukową.
Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania Jego Magnificencji Rektorowi UR za
objęcie honorowym patronatem i udział
w tej konferencji. 
Słowa podziękowania kierujemy również do
prorektorów, dziekanów i prodziekanów po-
szczególnych Wydziałów oraz całej społecz-
ności akademickiej, w tym również Studenc-
kiemu Zespołowi Góralskiemu Skalni za za-
szczycenie swą obecnością tej konferencji.
Dziękujemy za wartościowe dyskusje, zaan-
gażowanie i wspaniałą atmosferę jaką udało
się stworzyć podczas tego spotkania. 

Wkrótce, na stronie www.wipie.ur.krakow.pl
(w dziale galerie) udostępnione zostaną zdję-
cia z tej konferencji.

prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

Komitet Organizacyjny Konferencji

W trakcie sesji posterowej

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji
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Rudolf Michałek –
naukowiec, dydaktyk 
i organizator nauki

Rudolf Michałek urodził się na Żywiecczyź-
nie. Studia wyższe na Wydziale Rolniczym by-
łej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie
ukończył w 1964 r. Już w czasie studiów i reali-
zacji pracy doktorskiej swoje zainteresowania
naukowe skoncentrował na problematyce eko-
nomiczno-organizacyjnej w mechanizacji prac
w gospodarstwach rolnych. Wymiernym efek-
tem tej tych zainteresowań była napisana pod
kierunkiem naukowym prof. Ryszarda Gąski
i obroniona w 1969 r. praca doktorska z za-
kresu wykorzystania ciągników i maszyn
w kółkach rolniczych województwa krakow-
skiego. Stopień doktora habilitowanego uzy-
skał w 1973 r. na podstawie dorobku nauko-
wego i rozprawy habilitacyjnej Uproszczenie
produkcji roślinnej a efektywność mechanizacji
w gospodarstwach wielkoobszarowych. Obydwa
stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Rolni-
czym. Zawarty w niej materiał badawczy po-
zwolił na opublikowanie monografii naukowej
z zakresu modelowych form organizacji me-
chanizacji produkcji roślinnej w gospodar-
stwach wielkoobszarowych. W 1974 r. uzyskał
etat docenta oraz równocześnie powierzono
Mu stanowisko wicedyrektora Instytutu Me-
chanizacji i Energetyki Rolnictwa, będącego
wówczas Oddziałem na Wydziale Rolniczym.
Z chwilą powołania samodzielnego Wydziału
Techniki i Energetyki Rolnictwa w 1977 r. zo-
stał prodziekanem tego Wydziału. Po śmierci
prof. Ryszarda Gąski (1979 r.), został dyrekto-
rem Instytutu oraz dziekanem Wydziału.
W 1979 r. uzyskał tytuł naukowy profesora
nadzwyczajnego i awansował na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.  Funkcję dziekana
pełnił do końca kadencji tj. do 1981 r. oraz
dwukrotnie w latach 1984/1987 i 1987/1990.

W 1986 r. uzyskał tytuł naukowy profesora
zwyczajnego, w tym roku awansował również
na stanowisko profesora zwyczajnego.
W 1991 r. został wybrany członkiem kore-
spondentem PAN, zaś członkiem rzeczywi-
stym PAN w 2002 r. Od 1992 r. w wyniku
zmian struktury organizacyjnej uczelni (likwi-
dacja instytutów) został wybrany kierowni-
kiem Katedry Mechanizacji Rolnictwa, prze-
mianowanej w 2004 r. na Katedrę Inżynierii
Rolniczej i Informatyki. Funkcję tę pełnił do
2009 r. Już w trakcie studiów i na początku
pracy zawodowej odbył 8-miesięczny staż
w Gospodarstwie Doświadczalnym AGH
w Goszycach. Odbył również kilkumiesięczne
staże naukowe w ośrodkach akademickich
w RFN (dwukrotnie) oraz w Holandii i we
Francji. W trakcie pracy zawodowej nawiązał
współpracę z ośrodkami naukowymi w: Pra-
dze, Nitrze, Lwowie i Kijowie (Uniwersytety
Rolnicze) oraz z Uniwersytetem Technicznym
w Monachium.
W trakcie pracy zawodowej, główne zaintere-
sowania naukowe profesora ewoluowały od
zagadnień związanych typowo z aspektami
ekonomiczno-organizacyjnymi świadczenia
usług mechanizacyjnych, poprzez analizę po-
stępu naukowo-technicznego w gospodar-
stwach rodzinnych do organizacji i podziału
nauki.
Analizując szczegółowo dorobek naukowy
i kierunki aktywności badawczej można wy-
różnić zagadnienia związane z określaniem
kosztów eksploatacji agregatów rolniczych,
organizacji i ekonomiki mechanizacji rolnic-
twa, energochłonności produkcji rolniczej,
psychologicznych i socjologicznych aspek-
tów mechanizacji, organizacji transportu rol-

niczego, mechanizacji produkcji rolniczej
w rejonach podgórskich i górskich, meto-
dycznych aspektów postępu naukowo-tech-
nicznego i jego efektywności w różnych ty-
pach gospodarstw, organizacji usług tech-
nicznych dla gospodarstw indywidualnych,
organizacji zaplecza technicznego mechani-
zacji rolnictwa, wykorzystania źródeł energii
odnawialnej do ogrzewania obiektów ogrod-
niczych, metodologii i organizacji nauki.
Przedstawiona problematyka znalazła od-
zwierciedlenie w publikacjach naukowych,
promocjach doktorskich i zainicjowaniu
problematyki badawczej w rozprawach habi-
litacyjnych. Wymiernym efektem działalno-
ści naukowej są wypromowani pracownicy
naukowi. Profesor Michałek był promoto-
rem 14 prac doktorskich. Z tej grupy 7 śred-
nio pracuje bezpośrednio w nauce, a 7 poza
nauką m. in. w biznesie, szkolnictwie śred-
nim i NOT. W okresie pełnienia funkcji dy-
rektora instytutu oraz kierownika katedry,
z wyszczególnionego zakresu badań nauko-
wych, 15-tu pracowników uzyskało stopień
naukowy doktora habilitowanego, zaś 8-miu
tytuł naukowy profesora. W swej aktywności
dydaktycznej był opiekunem ponad 300 prac
magisterskich i wielu inżynierskich. 
Łączny dorobek naukowy obejmuje ponad
500 pozycji, z czego przeszło 200 to orygi-
nalne opublikowane prace twórcze, wydane
zarówno w krajowych i zagranicznych wy-
dawnictwach naukowych. Istotnym osiągnię-
ciem naukowym jest opublikowanie 14 prac
o charakterze monograficznym i podręczni-
kowym. Omówiona w nich problematyka
dotyczy nie tylko samej inżynierii rolniczej,
ale obejmuje zagadnienia bardziej ogólne jak



54

np. rekonstrukcje i rozwój gospodarki żywno -
ściowej, energetyczne aspekty wprowadzania
postępu technicznego do produkcji rolnej.
Poza pracą zawodową profesor prowadził ak-
tywną działalność społeczną, w obrębie której
można zaliczyć aktywny udział w Radzie Na-
ukowo-Technicznej Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Dydak-
tyczno-Naukowym ds. Mechanizacji przy
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Radzie Konsultacyjnej Wojewody Tarnow-
skiego, Radzie Konsultacyjnej Wojewody
Krakowskiego, Radzie Naukowo- Społecznej
Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W la-
tach 1985-1989 był posłem na Sejm i wice-
przewodniczącym Sejmowej Komisji Nauki
i Postępu Technicznego. 
Profesor swoją opieką naukową otacza rów-
nież całe krajowe środowisko inżynierii rolni-
czej. Znakomitym tego przejawem jest utwo-
rzona przez Niego w 1982 r. coroczna szkoła
naukowa, znana przez pierwsze dziesięciolecie
pod nazwą ETO w badaniach rolniczych, a od
1993 r. Postęp naukowo-techniczny i organiza-
cyjny w rolnictwie. Corocznie w tych szkołach
uczestniczy liczne grono pracowników nauko-
wych wszystkich krajowych ośrodków akade-
mickich i instytucji naukowych związanych
z inżynierią rolniczą. Oprócz organizacji tych
szkół, przez blisko 20 lat współpracował także
przy organizacji podobnych konferencji na-

ukowych w tym również Szkoły Letniej z za-
kresu Metodologia Nauk – Działy Wybrane.
Można jednoznacznie stwierdzić, że większość
obecnej samodzielnej kadry naukowej z za-
kresu tej dyscypliny naukowej, poprzez uczest-
nictwo w tych szkołach, doskonaliła swój
warsztat naukowy. W ostatnich latach, zakres
szkół w środowisku inżynierii rolniczej po-
większył się o Letnią Szkołę inżynierii przemy-
słu rolno-spożywczego oraz Warsztaty Na-
ukowe z inżynierii rolniczej.
Wpływ profesora na rozwój kadry uzewnę -
trzniał się również poprzez nieprzerwaną
pracę przez pięć kolejnych kadencji (od
1990 r.) w Centralnej Komisji ds. Spraw
Stopni i Tytułu. Sformalizowana praca w tej
Komisji została zapoczątkowana w latach
80-tych ub. wieku (a więc w okresie kiedy nie
istniała jeszcze samodzielna dyscyplina inży-
nieria rolnicza). Wówczas był zapraszany na
obrady sekcji technicznej opiniującej prace
promocyjne i postępowanie o tytuł naukowy
pracowników z zakresu ówczesnej mechani-
zacji rolnictwa. 
Na wniosek Rad Wydziału i Rad Naukowych
profesor był recenzentem 18 prac doktor-
skich, 7 habilitacyjnych, 8 wniosków o tytuł
profesora i 14 wniosków na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Z ra-
mienia Centralnej Komisji opiniował 36
prac doktorskich, 74 habilitacyjnych oraz 81
wniosków na tytuł naukowy profesora. Na
zlecenie Centralnej Komisji opiniował rów-
nież wnioski o uprawnienia do nadawania
stopnia doktora nauk dla 7 Wydziałów, zaś
dla dwóch wydziałów opinie w sprawie
uprawnień habilitacyjnych. Z kolei na zlece-
nie rady Głównej Szkolnictwa Wyższego re-
cenzował wnioski o uprawnienia doktorskie
oraz powołanie nowych uczelni prywatnych
i państwowych. Swoje przemyślenia związane
z awansem naukowym zawarł w opublikowa-
nej w 1998 r. monografii Uwarunkowania
naukowego awansu w inżynierii rolniczej.
 Zawarte w niej wskazówki wyprzedziły
obecne polskie ustawodawstwo z zakresu
awansu naukowego.
Na macierzystym Wydziale był inicjatorem
wszystkich dotychczas wniosków o tytuł dok-

tora honoris causa dla profesorów Janusza
Hamana, Stanisława Pabisa oraz Saturnina
Zawadzkiego. Wszystkie trzy zakończyły się
pozytywną decyzją Senatu, a w dwóch z nich
był promotorem w postępowaniu. Na zlece-
nie Rad Wydziału, wykonał również recenzje
w przewodach o tytuł doktora honoris causa
dla dwóch profesorów uczelni rolniczych we
Wrocławiu, Lublinie i Szczecinie (profesor
Janusz Haman) oraz Politechniki Koszaliń-
skiej (profesor Józef Grochowicz). 

Szybki i dynamiczny rozwój kariery nauko-
wej profesora, a także uznanie dla Jego do-
świadczenia naukowego, dydaktycznego i or-
ganizacyjnego potwierdzone wieloma nagro-
dami Ministra (w tym również I stopnia),
nagrodami Rektora, organizacji samorządo-
wych i zawodowych spowodowały powierze-
nie Mu wielu odpowiedzialnych funkcji or-
ganizacyjnych. Do najważniejszych można
zaliczyć m.in. przewodniczenie zespołowi
dydaktyczno-naukowemu przy tworzeniu
programów i planów studiów dla tworzo-
nego wtedy kierunku nauczania Technika
Rolnicza i Leśna.
Wielkie zaufanie i powszechny szacunek pol-
skiego środowiska naukowego, jakim cieszy
się profesor, spowodowały w 1991 r. Jego wy-
bór na członka korespondenta PAN, a od
2002 r. na członka rzeczywistego PAN. W la-
tach 1999-2003 był wiceprezesem krakow-
skiego Oddziału PAN. W czasie pracy ak-
tywnie działał w strukturach tej korporacji
naukowców, pracując w Komitecie Zagospo-
darowania Ziem Górskich, Komitecie Zoo-
technicznym PAN. Przez wiele lat przewod-
niczył Komitetowi Techniki Rolniczej PAN
(od 1978 r. jest jego członkiem). Należy pod-
kreślić, że Komitet ten jest jednym z najbar-
dziej aktywnie działających spośród Komite-
tów PAN. Z inicjatywy Komitetu Techniki
Rolniczej Polskiej Akademii Nauk w 2007 r.
powstała Sieć Naukowa Agroinżynieria dla
zrównoważonego rolnictwa przemysłu rolno-
spożywczego i obszarów wiejskich – AgEngPol. 

Profesor od 1992 r. jest członkiem Rady Na-
ukowej Instytutu Fizjologii Roślin PAN

Profesor Rudolf Michałek w trakcie wykładu
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w Krakowie, zaś w latach 1996-1999 oraz od
roku 2006 do 2010 był przewodniczącym
Rady Naukowej w Instytucie Agrofizyki
PAN w Lublinie. 

Wkład profesora w rozwój nauk rolniczych
uzewnętrzniał się również w pracach Rady
Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechani-
zacji i Elektryfikacji, której od 1978 r. był
członkiem, a od 1999 r. przewodniczącym. Po
zmianach organizacyjnych obecnie piastuje
funkcję przewodniczącego Rady Naukowej
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
w Falentach. W latach 1991- 2004 przewod-
niczył polskiemu oddziałowi Międzynarodo-
wej Komisji Inżynierii Rolniczej (CIGR),
pierwszej i największej światowej organizacji
działającej w dziedzinie Agroinżynierii.

Profesora Rudolfa Michałka cechuje zdol-
ność organizacyjna i kreatywność, które wy-
korzystał z pożytkiem dla rozwoju inżynierii
rolniczej w Polsce. Był inicjatorem i współza-
łożycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Rolniczej, pełniąc od chwili założenia
w 1990 r. przez kolejnie kadencje, funkcję Pre-
zesa Zarządu Głównego Towarzystwa. Wraz
z Komitetem Techniki Rolniczej PAN, Towa-
rzystwo wspiera organizacyjnie i naukowo
szkoły naukowe i konferencje z zakresu inży-
nierii rolniczej, organizowane przez liczne jed-
nostki naukowe i badawczo-rozwojowe. 
Duże znaczenie ma zaangażowanie profesora
w działalność wydawniczą, stwarzającą pra-
cownikom nauki, szczególnie młodym, moż-
liwość szybkiego publikowania rezultatów ich
prac naukowo-badawczych w recenzowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Rady
Programowej Wydawnictwa Komitetu Tech-
niki Rolniczej PAN, Redaktorem Naczelnym
periodyków naukowych Inżynieria Rolnicza
i Biuletynu Nauka Praktyce oraz redaktorem
Annual Review of Agricultural Engineering
i Problemy Inżynierii Rolniczej.

Wielkie uznanie naukowego środowiska z za-
kresu inżynierii rolniczej zaowocowało nada-
niem mu przez sześć uczelni (uczelnie w: Lu-

blinie, Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie,
Olsztynie i Poznaniu) najwyższego tytułu
doktora honoris causa. 

Profesor Rudolf Michałek za swą działal-
ność, oprócz naukowej, był wielokrotnie na-
gradzany i wyróżniany najwyższymi central-
nymi, resortowymi i regionalnymi odznacze-
niami państwowymi i wieloma medalami
okolicznościowymi, spośród których można
wymienić: Krzyż Komandorski, Oficerski
i Kawalerski oraz Medal Komisji Edukacji
Narodowej. W 2010 r. został również odzna-
czony najwyższą odznaką PAN – medalem
im. Michała Oczapowskiego.
Charakteryzując dokonania zawodowe Pro-
fesora Rudolfa Michałka, niekwestionowany
autorytet naukowy – profesor Janusz Ha-
man w swej opinii związanej z wszczęciem
postępowania o nadanie tytułu doktora ho-
noris causa przez UP w Poznaniu napisał:
Cechą wyróżniającą zasługi prof. Michałka
jest jego decydujący wpływ na całe naukowe
i zawodowe środowisko techniki rolniczej
w Polsce, oraz Na tej podstawie (przeprowa-
dzonej syntetycznie oceny dorobku nauko-
wego, dydaktycznego i organizacyjnego S.K)
mogę określić prof. Michałka jako jedną z naj-
wybitniejszych postaci nie tylko w naukach
agroinżynieryjnych, ale w ogóle w całych pol-
skich naukach rolniczych, a także Jego wpływ
na rozwój kilku generacji polskich uczonych był
w Polsce dominujący. Można więc określić, że
Profesor Michałek jest wybitnym kreatorem
polskiej szkoły naukowej w dziedzinie agroin-
żynierii. Prof. Michałek, stanowi rodzaj
„wzorca” dla wielu polskich badaczy, bo warto
ich skłonić by starali się naśladować Jego drogę
rozwoju. W podsumowaniu swojej opinii,
prof. Haman stwierdził, że: Profesor wykazał
się pracowitością, inicjatywą, systematycznym
działaniem, życzliwością dla kolegów
i uczniów, koncentracją nie na własnych sukce-
sach, lecz na wspomaganiu rozwoju całego śro-
dowiska naukowego.
Z kolei, prof. Dawidowski w podsumowaniu
swojej opinii opracowanej w związku z tą
samą procedura nadania tytułu doktora ho-
noris causa, stwierdził, że: Uhonorowanie

profesora Michałka (godnością tego tytułu
S.K.) jest wyrazem zrozumienia roli inżynierii
rolniczej we współtworzeniu nowoczesnego rol-
nictwa, a zarazem wyrazem uznania dla jed-
nego z najwybitniejszych i najbardziej aktyw-
nych współtwórców nauki i dydaktyki akade-
mickiej w tej dyscyplinie w Polsce – nauczyciela
akademickiego i promotora licznych kadr na-
ukowych, twórcy postępu naukowego oraz orga-
nizatora i animatora wielu przedsięwzięć,
o charakterze naukowym, edukacyjnym i spo-
łecznym, a także Niełatwo jest uzyskać tak
 powszechne uznanie środowiska naukowego
i zawodowego, jakim cieszy się Profesor Rudolf
Michałek, na którego życzliwość i pomoc
można zawsze liczyć. Sześć uczelni, w tym
cztery uczelnie rolnicze, jedna uniwersytecka
i jedna politechniczna, w uznaniu zasług pana
Profesora dla rozwoju inżynierii rolniczej,
uhonorowały Go w sposób szczególny przez
nadanie najwyższej godności akademickiej ty-
tułu doktora honoris causa.
Konkludując można stwierdzić, że bogaty
dorobek naukowo-badawczy Jubilata świad-
czy wymownie, że wniósł On duży, orygi-
nalny i liczący się naukowo wkład w rozwój
nie tylko inżynierii rolniczej w Polsce. Za tę
pracę należą się Mu słowa wielkiego uznania
i szacunku oraz serdeczne podziękowania,
zarówno ze strony władz Jego macierzystej
Uczelni, jak i od Jego uczniów, dla których
był wzorowym, obowiązkowym, wysoko ce-
nionym i szanowanym nauczycielem. 

prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Dyrektor 

Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki
UR w Krakowie

Dzielenie okolicznościowego tortu przez Jubilata
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. „Dni Kultury Pasterskiej Karpat” 
w ramach Międzynarodowego Redyku 
na krakowskich Błoniach
Kraków, 16-17 września 2011 r.

Konferencja, dotycząca roli wypasu wielko-
obszarowego owiec w kształtowaniu krajo-
brazu Karpat, miała miejsce na Wydziale
Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Uroczystego otwar-
cia konferencji dokonał JM Rektor Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab.
Janusz Żmija. W konferencji udział wzięli
pracownicy naukowi z Uniwersytetów i In-
stytutów badawczych z kraju i z zagranicy,
przedstawiciele organizacji wspierających
zrównoważony rozwój ziem górskich, pra-
cownicy służb rolniczych oraz rolnicy i baco-
wie z regionu Karpat. Uczestnicy konferencji
z Czech, Słowacji i Rumuni przedstawili
obecny stan hodowli owiec w ich krajach
oraz perspektywy rozwoju tej gałęzi produk-
cji rolniczej. Podejmowano także tematy do-
tyczące wspólnego gospodarowania w rejo-
nie Karpat oraz promowania górskich pro-
duktów regionalnych w Europie. 

Pasterstwo w Karpatach ma wielowiekową
tradycję sięgającą XIV–XVII wieku, kiedy to
wraz z pojawieniem się Wołochów wytwo-
rzył się nowy typ gospodarki rolniczo-paster-
skiej. Ludność Wołoska otrzymała w nadaniu
dodatkowo tereny pastwiskowe tj. hale i stoki
górskie oraz możliwość dzierżawy do celów
wypasu lasów od zamożnych książąt. Tak,
więc owce w Karpatach od wieków utrzymy-
wane były zgodnie z wołoską tradycją opartą
prawie całkowicie o naturalną wydajność
przyrody. Równocześnie wołoska kultura
i zwyczaje zostały przejęte przez rdzennych
mieszkańców, co wywarło znaczny wpływ na
ukształtowanie się osobowości ludzi zamiesz-
kujących tereny górskie. Uroczyste przejście na redyk na Błoniach

Prof. Janusz Żmija rektor UR otwiera konferencję z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi dr Marka Sawickiego



57

ko
nf

er
en

cj
e…

W pierwszym dniu konferencji, bacowie
zrzeszeni w spółdzielni „Gazdowie” w celu
podtrzymania tradycji wypasu wspólnoto-
wego owiec, zaproponowali wprowadzenie
programu „Sałasz”, który stanowić będzie
formę współpracy rolników na obszarach
górskich i przyczyni się do zahamowania
spadku pogłowia owiec w Polsce. W drugim
dniu konferencji odbyło się spotkanie z Mi-
nistrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Mar-
kiem Sawickim, podczas którego podjęto
dyskusję nad wymiarem ekonomicznym go-
spodarowania na ziemiach górskich oraz nad
perspektywą finansowania rolnictwa w la-
tach 2013-2020. 
Podczas gdy w auli Uniwersytetu Rolniczego
poruszano ważne problemy dotyczące roli
gospodarki pasterskiej w zjednoczonej Euro-
pie, mieszkańcy Krakowa mogli zapoznać się
z zasadami wypasu kulturowego owiec na
największej „łące Europy”, czyli krakowskich
Błoniach. W ramach I Międzynarodowego
Redyku na Błoniach bacowie przeprowadzili
lekcje kulturowego wypasu owiec, pokazy
doju owiec i wyrobu produktu regionalnego
z mleka owczego oraz przybliżyli mieszkań-
com Krakowa historie i zwyczaje pasterskie.

Ponadto przez Budynkiem Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt została zorganizo-
wana wystawa ras owiec zaliczanych do tzw.
ras zachowawczych. Zaprezentowano mię-
dzy innymi plenne owce olkuskie utrzymy-
wane w Stacji Doświadczalnej Katedry Ho-
dowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwa-
czy na Bielanach. 
Wzrost zainteresowania mieszkańców Eu-
ropy produktami pochodzącymi z terenów
ekologicznych stwarza możliwości szero-
kiego promowania serów produkowanych
z mleka owczego i mięsa jagnięcego. Wyko-
rzystanie walorów ekologicznych i prozdro-
wotnych tych produktów może stanowić
szansę dla rozwoju polskiego owczarstwa. 
Wypas wielkoobszarowy owiec łączy ze sobą
zintegrowaną ochronę krajobrazu i różnorod-
ności biologicznej, umożliwia rozwój cywili-
zacyjny, a więc uznać można, że jest jednym
z elementów ekorozwoju. Wśród gatunków
roślin całkowicie zależnych od gospodarki
 pasterskiej są takie gatunki roślin jak szczaw
alpejski (Rumex Alpinus) oraz szafran spiski
(Crocus Scepusiensis), którego występowanie
jest ograniczone tylko do obszaru Karpat.
W wielu krajach Europy wzrasta znaczenie

pozaprodukcyjnej funkcji owiec, która polega
na spasaniu polan pełniących rolę krajobra-
zową i rekreacyjną. Skutkiem zaś zaniechania
wypasu owiec jest zarastanie polan oraz
ogromna utrata bioróżnorodności, będącej
bogactwem regionu. Dlatego też niezwykle
ważne jest, aby mieszkańcom miejskich aglo-
meracji przybliżać znaczenie gospodarki pa-
sterskiej w utrzymaniu walorów przyrodni-
czych i kulturowych Karpat.

dr inż. Edyta Molik

Uczestnicy konferencji na krakowskich Błoniach

Pokaz wyrobu produktów regionalnych
z mleka owczego w ramach Międznarodowego
Redyku na Błoniach
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Pracownik Uniwersytetu Rolniczego
dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, adiunkt
w Katedrze Ekologii Lasu na Wydziale Le-
śnym, zakwalifikował się do udziału w pilota-
żowej edycji programu stażowo-szkolenio-
wego MNiSW Top 500 Innovators – Science
– Management – Commercialization. Projekt
ten jest realizowany  w ramach Działania 4.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL),  potrwa do końca 2014 r. i weźmie
w nim udział łącznie do 500 osób. 

W rekrutacji w 2011 r. wybrano 40 (spośród
260) uczestników projektu, którzy wyjadą na
2-miesięczny staż w okresie od października
do grudnia do Uniwersytetu Stanforda
(w sercu tzw. Doliny Krzemowej w Kalifornii
USA). Program przewiduje szkolenia polskich
naukowców w najlepszych uczelniach świato-
wych z rankingu szanghajskiego (Academic

Ranking of World Universities). W latach na-
stępnych przewiduje się szkolenia również na
innych uczelniach, w tym np. Harvard Uni-
versity, University of California – Berkeley,
Massachusetts Institute of Technology. 
Program w całości finansowany jest przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Do 2014 r. zostanie wysłanych na
staże i szkolenia zagraniczne 500 osób. 

Naukowcy będą mieli okazję przyjrzeć się
z bliska działaniu zagranicznych firm, stwo-
rzonych na potrzeby komercjalizacji wyni-
ków badań, spotkać się z przedsiębiorcami
i przedstawicielami venture capital oraz zwe-
ryfikować i wzbogacić swoje pomysły na
przedmiot oraz sposób prowadzenia badań
naukowych podczas zajęć prowadzonych
przez wykładowców tych uczelni. W kolej-
nych edycjach odbędą się staże/szkolenia
w latach 2012-2014. Każdy program trwać
będzie 2-3 miesiące. Tak więc istnieje rów-
nież na przyszłość szansa dla innych naukow-
ców. Warto śledzić na bieżąco komunikaty
MNiSW, przekazywane również przez Dział
Nauki i Współpracy Międzynarodowej UR.
Jak mówi dr hab. Marcin Pietrzykowski
Warto zmierzyć się z tym wyzwaniem, szcze-
gólnie przez osoby pragnące wciąż konfronto-
wać swoje doświadczenia naukowe i organiza-
cyjne z praktyką w innych zagranicznych
ośrodkach naukowych. Zawsze warto nauczyć
się czegoś nowego. Eliminacje, oprócz trady-
cyjnej selekcji, oparte były na dorobku i pro-
filu naukowym kandydata. Polegały również
na bezpośrednich rozmowach w Minister-
stwie i sprawdzaniu np. umiejętności nego-

cjacyjnych w aranżowanych sytuacjach „na
styku nauka-biznes”. Rekrutacja prowadzona
była przez pracowników Ministerstwa i pro-
fesjonalna firmę rekrutacyjną. 
Sądząc po profilach naukowych współkandy-
datów do tego programu, obok dziedzin in-
nych nauk przyrodniczych, inżynieryjnych,
technicznych, medycznych, o zdrowiu, pra-
cowników centrów transferu technologii),
nauki rolnicze i leśne znajdują się również
w grupie strategicznej.

Sam dr hab. Pietrzykowski wypowiada się ra-
czej spokojnie i skromnie o swoich osiągnię-
ciach, znanych bardziej specjalistom i zawar-
tych między innymi w różnych zestawieniach
okresowej oceny pracownika naukowo-dy-
daktycznego. Głównymi kierunkami jego ba-
dań są procesy odtwarzania ekosystemu
w toku rekultywacji leśnej na terenach pogór-
niczych i poprzemysłowych, w tym szczegól-
nie procesy glebotwórcze; kryteria oceny
stanu rekultywacji leśnej; klasyfikacja siedlisk
na terenach pogórniczych rekultywowanych
dla leśnictwa; metody stabilizacji techniczno-
biologicznej i remediacji obiektów poprzemy-
słowych o dużym stopniu trudności rekulty-
wacji biologicznej. 

Niewątpliwie dr hab. Marcin Pietrzykowski
podkreśla niespotykane możliwości, jakie
stoją aktualnie przed naukowcami. Oczywi-
ście wymaga to wiele wysiłku i aktywności.
Do tego w codziennym życiu, tak jak w przy-
padku każdego pracownika, dochodzą uwa-
runkowania osobiste i rodzinne. Dr hab. Pie-
trzykowski jest ojcem trójki dzieci, w tym
nowonarodzonego i wie jak trudno godzić

Nasz pracownik 
wśród Top 500 Innovators!

Dr hab. Marcin Pietrzykowski
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obowiązki naukowca i ojca. Wspomina jed-
nak zawsze z uśmiechem i uznaniem wszelkie
sytuacje, realizowane pomysły i przedsię-
wzięcia, które zawsze znajdowały wsparcie
u władz Uczelni oraz bezpośrednich przeło-
żonych, tj. kierownika Katedry i Dziekana
Wydziału Leśnego. Słowa te, jak podkreśla,
nie są zwykłym przymilaniem, lecz poparte
są faktami, w tym np. wspartą organizacją
wymiany naukowej z Virginia Polytechnic
Institut and State University w USA w 2009
r., stypendiami z Funduszu Rektorskiego
oraz innymi przedsięwzięciami z zakresu np.
współorganizacji obozów naukowych ze stu-
dentami. W bieżącym roku dr Pietrzykow-
ski uzyskał habilitację na Wydziale Leśnym
UR w Krakowie, a specjalność naukowa,
którą się zajmuje (rekultywacja leśne terenów
poprzemysłowych i ekologia lasu) znajduje
zainteresowanie w gronach decydujących
o finansowaniu badań. Kandydat pracuje od
1999 r. w Katedrze Ekologii Lasu UR kiero-
wanej przez prof. dr hab. Wojciecha Krza-
klewskiego. Jemu zawdzięcza zainteresowa-
nie tą dziedziną oraz wiele doświadczeń na-
ukowych zdobywanych w codziennej
współpracy trwającej już od 12 lat.

Duży nacisk w badaniach prowadzonych
w macierzystej jednostce kandydata kładzie się
na transfer wyników badań naukowych i wie-
dzy teoretycznej dla wykorzystania w prak-
tyce. Przykładem jest między innymi pozycja
książkowa opracowana wspólnie z prof. Woj-
ciechem Krzaklewskim na zlecenie pod-
miotu gospodarczego – Kopalni Piasku
„Szczakowa” Rekultywacja leśna terenów wyro-
bisk po eksploatacji piasków podsadzkowych na
przykładzie kopalni „Szczakowa”, 2009. 

Z otrzymanym stypendium z MNiSW w ra-
mach pilotażowej edycji wspomnianego
 programu stażowo-szkoleniowego Top 500 In-
novators – Science – Management – Com-
mercialization wiążę nadzieję na dalszy
 rozwój zawodowy. Mam nadzieję, że w jakis
sposób będę mógł podzielić się swoimi doświad-
czeniami po powrocie – mówi dr hab. Pie-
trzykowski. 

„Z Krakowa do Ohrid 
czyli tam i z powrotem”
Srebrny dyplom dla Chóru Uniwersytetu Rolniczego 
na Międzynarodowym Ohrid Festiwalu w Macedonii

Ohrid (Macedonia), 25-29 sierpnia 2011 r.

Sierpień dawno nie był dla nas tak łaskawy.
Już od pierwszego dnia wyjazdu przemiesz-
czaliśmy się wraz z najlepszą pogodą, jaka
mogła nas spotkać tego lata. Czyste niebo
i wysokie temperatury sprzyjały doskonałym
humorom. Nikt jednak nie przypuszczał, że
już drugiego dnia podczas pierwszego przy-
stanku w Budapeszcie na termometrach
skończy się skala osiągając niebagatelną war-
tość 50º C w słońcu. Aby nie przegrzać na-
szych cennych głosów i mózgów, oprócz
zwiedzania tego przepięknego miasta, chło-
dziliśmy się w ogólnodostępnych fontannach
parkowych, które, choć na chwilę dawały wy-
tchnienie w skwarze.  Nocą ruszyliśmy w da-
leką trasę przez Serbię do Macedonii. Nad ra-
nem ukazały się nam malownicze krajobrazy
macedońskiej stolicy – Skopje, poprzecinane
strzelistymi wieżami meczetów. Spotkaliśmy
się tu z reprezentacją zaprzyjaźnionego ze-
społu Macedońskiego „Vlado Tasevski” –

z Panią Anną oraz jej mężem Jovic’ą, których
gośćmi mieliśmy przyjemność być w roku
2006. Z przyjemnością pokazali nam miasto,
najstarszą galerię handlową, piekarnię z tra-
dycyjnymi wypiekami oraz sławną statuę
Aleksandra Macedońskiego. Dalsza podróż
okraszona była zapierającymi dech widokami
podczas wiodących nas do Ohrid’u serpen-
tyn. Większość z nas z nieukrywanym prze-
rażeniem trzymała się własnych foteli widząc
ziemię kilkadziesiąt metrów pod nogami,
lecz widoki były warte nawet tego serca
w gardle. Późnym popołudniem dotarliśmy
do naszego celu podróży. Widok południo-
wych krajobrazów, z palmami, figami czy
kiwi rosnącymi na drzewach nad rozległym
Jeziorem Ohrydzkim wprawił nas w nie-
zmierny zachwyt. Tego samego dnia Ohrid
Choir Festiwal został oficjalne otwarty.
 Koncertowaliśmy wszędzie. Od koncertów
planowanych – w kościele Santa Sofia czy

Chór Uniwersytetu Rolniczego w Macedonii
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Bonarka w kwiatach – 
czyli jak studenci 
Florystyki zdawali 
egzamin praktyczny 
II edycji studiów
podyplomowych
Kraków, 26-28 sierpnia 2011 r.

W ostatni weekend wakacji największe w po-
łudniowej Polsce centrum handlowe Bonarka
City Center rozkwitło tysiącami kwiatów
i roślin ozdobnych. Stało się to za sprawą słu-
chaczy Florystyki, którzy zdawali egzamin
praktyczny, kończący II edycję Studiów Pody-
plomowych Florystyka działających przy Ka-
tedrze Roślin Ozdobnych naszego Uniwersy-
tetu. Jak zeszłego roku wielkim atutem
i atrakcją imprezy był egzamin otwarty dla
publiczności. W piątek przez cały dzień zwie-

dzający podglądali zmagania 19 studentów,
śledzili poszczególne etapy powstawania
kompozycji kwiatowych, zapoznawali się
z technikami florystycznymi, podziwiali bo-
gactwo gatunków i odmian roślin oraz różne
interesujące, a czasem zaskakujące pomysły
naszych florystów. Komisja sędziowska, kie-
rująca się zasadami przyjętymi przez Florint,
w składzie: Piotr Salachna, Mariola Mikla-
szewska i Monika Kudłacz przyznała tytuł
florysty wszystkim słuchaczom. Każdy ze

hotelu „Gorica”, gdzie odbywały się przesłu-
chania, przez koncerty plenerowe – skwery
nad Jeziorem, w centrum miasta czy też na
zwykłym parkingu, aż do koncertów sponta-
nicznych w każdym miejscu, gdzie zebrała się
większa liczba chórzystów. Wszędzie towa-
rzyszyła nam nasza narodowa flaga oraz
transparent, przez co byliśmy rozpoznawalni,
zarówno na festiwalu, jak i przez rodaków
przebywających aktualnie w mieście. Zda-
rzało się, że sami Macedończycy wyrażali za-
chwyt, zatrzymując się i klaszcząc podczas
ich narodowych pieśni przez nas śpiewanych.
W dniu przesłuchania festiwalowego trema
dała się we znaki każdemu, łapiąc za struny
głosowe – świadomość bycia jednym z 50
chórów z całego świata i jednym z 9 z Polski
nie ułatwiała skupienia. Jednakże, mamy to
do siebie, że potrafimy zmobilizować się
w najbardziej ekstremalnych i stresujących
sytuacjach. Koncert konkursowy był według
nas bardzo udany. Pozostało tylko pytanie,
kołatające w głowie każdemu chórzyście: czy
komisja uważała tak samo? Podczas ogłosze-
nia wyników, napięcie rosło wraz z kolejnymi
wyczytywanymi ilościami punktów. Jaka była
nasza radość, gdy wyczytano wynik Chóru
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Otrzymaliśmy Silver Diploma z punktacją
87,67, co na tak prestiżowym konkursie jest
naprawdę wysokim rezultatem.

Z podniesioną głową, ze śpiewem i transpa-
rentem w rękach wyruszyliśmy z powrotem
w daleką podróż do Krakowa.

Każdy z czytelników może zasilić nasze
grono i wraz z nami przeżywać tak wspa-
niałe chwile. 
W październiku prowadzimy zawsze nabór
do Chóru. 
Przyjmujemy zarówno studentów, jak i pra-
cowników uczelni – wszystkich, którzy wy-
rażają chęć śpiewania, przebywania z nami
i zwiedzania tak niesamowitych miejsc jak
Ohrid.

Tekst: Paulina Strejczek, Jakub Jaźwiński
Zdjęcie: Tomasz Łuczecki Komisja sędziowska w trakcie pracy
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 zdających wykonał cztery prace. W kategorii
„nasadzenie” zwyciężyli Michał Cwiniart
i Jagoda Utrata. Najlepiej oceniony „bukiet
wiązany” wykonała Anna Nizińska, a w kate-
gorii „bukiet ślubny” wygrały Marzena Rach-
tan i Jagoda Utrata. Duża forma flory-
styczna, która w tym roku miała tytuł „Wta-
jemniczeni” dała zwycięstwo Małgorzacie
Pawlusek i Annie Bodzek-Sikora. Sędziowie
podkreślili bardzo wysoki poziom prac i dużą
kreatywność zdających. W klasyfikacji gene-
ralnej przyznano dwa pierwsze miejsca: naj-
wyższą, taką samą liczbę punktów zdobyły
Anna Nizińska i Kasia Skrzypulec. Drugie
miejsce zajęła Ania Bodzek-Sikora, a trzecie
Jagoda Utrata. Serdecznie gratulujemy na-
szym absolwentom!
Egzamin, podobnie jak w roku ubiegłym, za-
kończyła trwająca do niedzieli wystawa prac
konkursowych, którą podziwiało wielu klien-
tów Bonarki, ale też wielu przybyłych spe-
cjalnie ma tę okazję miłośników piękna. Na-
grodę publiczności (udział w warsztatach flo-
rystycznych ufundowany przez naszego
zeszłorocznego absolwenta Huberta Lamań-
skiego) zdobyła Katarzyna Paluch.
Cieszy bardzo wysoka frekwencja publiczno-
ści, zarówno na egzaminie, jak i podczas wy-
stawy, ogromny podziw, zainteresowanie

i pozytywne emocje, które wzbudzały kwia-
towe prace studentów. W obliczu nasilają-
cych się w Polsce akcji „zamiast kwiatów”,
a w konsekwencji przecież przeciwko produ-
centom roślin ozdobnych, przeciwko kwia-
ciarniom i florystom, takie wydarzenie na-
pawa optymizmem i budzi nadzieję na przy-
szłość. Może uda się w Polsce nie zapomnieć,
że „kwiaty są częścią kultury duchowej, wyra-

zem uczuć, hołdu, pamięci, szacunku…”.
Mam nadziej, że nasza akcja promująca żywe
kwiaty i rośliny ozdobne w licznie odwiedza-
nej przestrzeni publicznej, przyczyni się do
tego i pozostawi chociaż ślad, w świadomości
przeciętnego klienta.

Tekst: dr inż. Bożena Pawłowska
Zdjęcia: Piotr Król

Zdjęcie pamiątkowe

Propozycje kompozycji kwiatowych
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Kajakowe i rowerowe wędrówki
pracowników i studentów 
Uniwersytetu Rolniczego

Odwiedzamy stare kąty na Krutyni

Dwa wakacyjne miesiące zostały tylko wspo-
mnieniem. Wrześniowe zimne poranki nijak
się mają do tych z lipca czy sierpnia. Wspo-
mnieniem są również wakacyjne wyjazdy,
którymi każdy z nas jeszcze nie tak dawno
żył. Zastanawialiśmy się czy wybór miejsca
wypoczynku jest trafny, czy termin urlopu
pozwoli na cieszenie się pięknym słońcem
i czy uda się zregenerować w pełni siły przed
nowym rokiem akademickim. Po raz kolejny
wakacyjna akcja „lato ze Studium WF”, da-
wała szanse na trochę inny rodzaj wypo-
czynku oraz bezpośredni kontakt z zapo-
mnianymi często terenami Polski. Po dwóch
latach nieobecności na mazurskim szlaku
Krutyni, pojechaliśmy sprawdzić czy okolice

Mrągowa, Ukty i Mikołajek są wciąż tak
piękne i czarujące jak je pamiętamy. Nie roz-
czarowaliśmy się, mamy również nadzieję, że
i grupa studentów-kajakarzy też miło wspo-
minać będzie czas spędzony na spływie.
Wprawdzie w tym roku karty rozdawała po-
goda, która pokazała nam jak wielki szacu-
nek i respekt należy zachować dla otoczenia.
Dlatego etap, podczas którego płynęliśmy
przez jedno z najdłuższych jezior na naszym
szlaku (j. Białe), w ogromnym deszczu, zma-
gając się z przeciwnym wiatrem, pozwolił na
określenie naszych możliwości i sił. Był to
wielki sprawdzian charakterów. Właśnie
wtedy, gdy najbardziej oczekiwaną chwilą
jest moment odłożenia wioseł, możemy prze-
konać się na ile nas stać. Dla wielu osób w na-
szej grupie ten dzień był dniem sprawdzianu

i przekraczania granic, do tej pory nieosiągal-
nych. Nagrodą był nocleg i suszenie się
w domkach campingowych, co do tej pory
się nie zdarzyło w 5 letniej historii spływów.
Mimo tej trudnej końcówki należy uznać ten
obóz za bardzo udany. Długo będziemy
wspominać gościnność w gospodarstwie
agroturystycznym „U Basi” w Babiętach oraz
wspaniałą wojskową grochówkę w Borowym. 

Nowe miejsca, nowe wyzwania – Brda

Zupełnie inne nastroje panowały na spływie,
na który zaprosiliśmy pracowników UR wraz
z rodzinami i przyjaciółmi. Rekordowo liczna
grupa podjęła wyzwanie przepłynięcia i po-
znania nowego szlaku rzeką Brdą. Skusiły nas
opowieści o pięknych rejonach Borów Tu-
cholskich. Opinie o kajakowych spływach
Brdą były intrygujące! Z jednej strony uczest-
nicy spływów zachwalali rzekę jako najpięk-
niejszy „kajakowy” szlak i miejsce, gdzie
można spotkać się z wielką życzliwością
mieszkańców. Z drugiej strony przestrzegali
przed zdradliwym nurtem i wieloma niespo-
dziankami znajdującymi się tuż pod lustrem
wody. Rozbudzona ciekawość i chęć zdobycia
kolejnej rzeki zmobilizowała nas do zrzucenia
naszego sprzętu pływającego w miejscowości
Rzewnica i właśnie tam  zapoczątkowaliśmy
przygodę, która jak się później okazało wyma-
gała od nas wielkiej sprawności i uwagi.
Pierwsze dni były piękne i spokojne. Krajo-
braz przypominał nam niedawny spływ Kru-
tynią. Malownicze jeziorka połączone wstęgą
Brdy prowadziły nas od wioski do wioski (Są-
polno, Sworne Gacie, Mylof ). Poranne zno-
szenie kajaków na brzeg przy leśniczówceSpływ Brdą



63

ni
e 

ty
lk

o 
na

uk
a

w Mylofie, było początkiem ciężkiej fizycznej
pracy na lądzie, ale przede wszystkim na wo-
dzie. Właśnie w tym miejscu rozpoczął się
najtrudniejszy odcinek spływu, który ciągnął
się na przestrzeni niemalże 50 km. Liczne po-
walone przez naturę drzewa, wystające ko-
nary oraz ukryte pod powierzchnię wody
głazy, zmuszały do ciągłej obserwacji koryta
rzeki. Przyzwyczajeni do spokojnego nurtu
i braku przeszkód na „drodze” musieliśmy się
mocno napracować, aby omijać czyhające nie-
spodzianki. Niejednokrotnie zmuszeni byli-
śmy do wynoszenia kajaków na brzeg i wędro-
wania pieszo kilkanaście metrów, omijając
w ten sposób najbardziej niebezpieczne miej-
sca. Nie obyło się bez wywrotek i przymuso-
wych kąpieli, co jeszcze bardziej mobilizo-
wało nas do pokonania trudności, a rzece do-
dawało aury nieprzebytej i nieprzystępnej. I
tak dzień za dniem dopływaliśmy do miejsca,
przed którym wszyscy nas ostrzegali. Już sama
nazwa „Piekiełko”, powodowała u nas mały
niepokój, ale przede wszystkim wielką cieka-
wość i chęć zmierzenia się z nieznanym. „Pie-
kiełko” okazało się przepięknym miejscem,
choć bardzo trudnym i wymagającym od nas
wielkiej koncentracji. Jednak dla tych wido-
ków, gęstych i zielonych borów, czystej i nie-
skażonej cywilizacją przyrody, warto było.
Wieczorami, przy ognisku i gitarze, można
było „przeżyć to jeszcze raz”, wspominając
niedawne zmagania z nagłymi zmianami
nurtu i nieoczekiwanymi obiektami wyrasta-
jącymi tuż przed dziobem naszego kajaka.
Okazało się również, jak ważna jest współ-
praca nie tylko załogi jednej łodzi, ale rów-
nież między poszczególnymi kajakami. Nie-
jednokrotnie uwagi i pomoc całej grupy po-
magały w sprawnym i bezpiecznym dotarciu
do celu. I tak dotarliśmy do ostatniej stanicy
na naszym szlaku w miejscowości Gostycyń-
Nogawica. Bardzo trudno było się pożegnać
z ludźmi, z którymi połączyła nas Brda, ale
przecież mamy już następne pomysły, na na-
stępne wakacje.

Rowerowa impresja wybrzeżem Bałtyku

Pierwszą niemiłą niespodzianką witającą na-
szą grupę rowerowych pasjonatów i zdobyw-

ców polskiego wybrzeża, był brak rowero-
wego wagonu, którym mieliśmy podróżować
w pociągu relacji Kraków – Świnoujście
(mimo rezerwacji i zapewnienia ze strony
przewoźnika). Przekonaliśmy się, że w PKP
nic nie jest pewne! Drugą niespodzianką
równie nieprzyjemną, były chmary komarów,
które dopadły nas już na peronie w Między -
zdrojach. Cięły bez litości i opamiętania przez
cały dzień. Wprawdzie pozwoliły nam przejść
spokojnie Aleją Gwiazd i zjeść rybkę w porto-
wej smażalni, ale zaraz potem przypominały
sobie o nas! Następna niespodzianka to sztor-
mowa pogoda i ulewne deszcze, które towa-

rzyszyły nam przez dwa następne dni. Tego
się nie spodziewaliśmy, bo choć już zdarzało
się nam wędrować w deszczu, to jeszcze nigdy
nie poddaliśmy się i gnaliśmy do przodu. W
tym przypadku musieliśmy uznać wyższość
aury i jeszcze przed południem (po około 20
km jazdy) zaczęliśmy szukać ciepłego i su-
chego noclegu w Mrzeżynie. Okazuje się jed-
nak, że i takie przeszkody nie są w stanie od-
ciągnąć nas od realizacji postawionych zadań,
a niedogodności będą później wspominane
jako przygody zabijające nudę i rutynę. Tak
jak wspominać będziemy piękny, choć długi
etap z Jarosławia do Łeby. Piękna pogoda,

Między Ustką a Łebą

Miejscowość Hanna
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wspaniała plaża i przejazd przez Sowiński
Park Narodowy, z dala od kurortów i depta-
ków pełnych wczasowiczów, wynagrodził do-
tychczasowe, niewielkie trudności. Porównu-
jąc naszą tegoroczną wycieczkę do tych
sprzed lat dwóch czy trzech, możemy śmiało
stwierdzić, że podróżuje się dużo łatwiej. Co-
raz więcej przygotowanych, wyasfaltowanych
ścieżek rowerowych zachęca do korzystania
z dwóch kółek. W przypadku nienajlepszej
pogody może to być wspaniała alternatywa
dla odwiedzanych budek z lodami, goframi
i niewątpliwie atrakcyjnymi pamiątkami, roz-
ciągającymi się wzdłuż głównych ulic nad-
morskich miejscowości. Po przejechaniu 450
km z Międzyzdrojów na Hel, w momencie

wsiadania na prom, który miał dopłynąć
z nami na pokładzie do Gdańska, przyrzekli-
śmy sobie, że na pewno tu wrócimy!!! Może
już za rok?

Ściana wschodnia – wielkie wyzwanie

To był pomysł z gatunku szalonych i trochę
nieprzemyślanych. Oczywiście od dłuższego
czasu pojawiał się w rozmowach i głowach
każdego z nas, ale tak naprawdę, nie byliśmy
pewni czy jesteśmy w stanie podołać temu
wyzwaniu. Od kilku lat niewielka grupa pra-
cowników Uniwersytetu Rolniczego, wsparta
kilkoma przyjaciółmi, urywa się z Krakowa na
jeden sierpniowy tydzień i wyznacza sobie ro-
werową trasę, po to aby zobaczyć inną Polskę.

Po wybrzeżu, Wielkich Jeziorach Mazur-
skich, Suwalszczyźnie i Kaszubach zdecydo-
waliśmy się na przejechanie wzdłuż wschod-
niej granicy Polski. Tuż przed wyjazdem za-
częliśmy szukać informacji z pierwszej ręki,
czyli od podróżników, którzy już tam byli.
Wśród pochwał i zachwytów nad terenami
i ludźmi z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Pod-
lasia, uzyskaliśmy informację, że jest to trasa
o długości około 800 km, na którą zazwyczaj
trzeba poświęcić prawie dwa tygodnie. Roz-
poczęliśmy rowerową przygodę w Jarosławiu
i od razu ruszyliśmy w kierunku granicy. Już
pierwszego dnia udało nam się przejechać
70 km – tego się nie spodziewaliśmy. Spędzi-
liśmy nocleg w agroturystyce w Horyńcu-
Zdrój, a rano ruszyliśmy w kierunku północ-
nym. Od tej pory nasz szlak wytyczany był
przez Bug, malownicze cerkwie stojące bar-
dzo często w sąsiedztwie kościołów katolic-
kich oraz stare zapomniane niejednokrotnie
wojskowe cmentarze z czasów powstań i za-
borów. Wszystkie informacje, które odnaleźli-
śmy przed wyprawą nie były przesadzone.
Wspaniale wijący się Bug i łany zbóż na Lu-
belszczyźnie, malownicza i typowa dla Podla-
sia zabudowa, wspomniane wcześniej cerkwie
stojące w maleńkich wioskach oraz życzliwi
i uśmiechnięci ludzie mówiący z pięknym
wschodnim akcentem, tworzą niepowta-
rzalny klimat. Niestety pomału gdzieś i on za-
czyna zanikać wypierany wszechobecnym po-
stępem i pośpiechem. Takiego przyjęcia i po-
mocy jakiej zaznaliśmy od mieszkańców
wschodnich województw nie spotykaliśmy
już dawno. W Dołhobyczowie właściciel
agroturystyki leżącej u stóp wielkiej, pięknej
cerkwi chciał nam nieba przychylić, w Du-
bience niespodziewanie dostaliśmy wspaniałe
śniadanie, po którym bez problemu przeje-
chaliśmy ponad 100km! W miejscowości
Czeremcha zostaliśmy ugoszczeni w starym,
malutkim dwuizbowym domku pamiętają-
cym początki poprzedniego wieku. Jego wnę-
trze przerobione zostało na regionalne, pry-
watne muzeum, tak więc mogliśmy wczuć się
w role mieszkańców kresów wschodnich i po-
znać trudy codziennego życia. Zawitaliśmy
również do miasta trzech kultur – Włodawy

Wetlin – cmentarz

Janów Podlaski – stadnina koni
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oraz słynnej na cały świat stadniny koni w Ja-
nowie Podlaskim. Moment podziwiania
wspaniałych koni skutecznie zakłóciła nam,
trzecia w ciągu godziny, wymiana dętki.
Wprowadziło to mały niepokój w szeregi
grupy, ponieważ nie byliśmy przygotowani na
taką ilość awarii, a i cenny czas uciekał. Na
szczęście pech zapomniał o nas i już do końca
podróży jechaliśmy spokojnie i komfortowo.
Ostatni nocleg spędziliśmy w dobrze znanym
nam Lipsku nad Biebrzą, pod rozgwieżdżo-
nym niebem, przy ognisku i kiełbaskach. Po 8
dniach i przejechaniu 750 km dojechaliśmy
do Augustowa. W czasie tych kilku dni spo-
tkaliśmy wielu zapaleńców wędrujących na
rowerach w różnych kierunkach, z 5-letnimi
dziećmi, bardziej lub mniej nastawionych na
zwiedzanie. Mimo wielkiego zmęczenia, mo-
krym i głodnym udało się nam zrealizować
ambitny plan, który jeszcze kilka tygodni
wcześniej był w sferze marzeń. 
Zamykamy „wakacyjną akcję ze Studium WF
– 2011”. 
Za kilka miesięcy zaczniemy kolejną, na
którą zapraszamy już teraz . 

Paweł Lisek

Jak to w Opolu redaktorzy
chińskiego się uczyli
XIX Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich

Opole, 30 sierpnia – 2 września 2011 r.

Tradycyjne spotkania redakcji, które od lat
tworzą pisma akademickie to już piękna
i długa historia, która w przyszłym roku ob-
chodzić będzie swoje dwudziestolecie. Po
ubiegłorocznych wojażach przez Trójmiasto,
tym razem zjazd zawitał do stolicy polskiej
piosenki. 
Delegację kilkudziesięciu osób z całej Polski
reprezentujące szereg uczelni wyższych pod-
jęła w tym roku redakcja Wiadomości Uczel-
nianych działająca przy Politechnice Opol-
skiej, uświetniając tym samym obchody
45-lecia istnienia uczelni oraz 20-lecia wyda-
wania gazety.
Dotarłszy szczęśliwie do miejsca spotkania,
uczestników powitano na oficjalnym otwarciu,
którego dokonał rektor Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis w obecności
Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marka
Tukiendorfa oraz kanclerz mgr Barbary Het-

mańskiej. Część oficjalną kontynuowała re-
daktor naczelna Wiadomości oraz kierownik
Działu Promocji i Kultury Politechniki Opol-
skiej Krystyna Duda przybliżając specyfikę
uczelni, poważne plany inwestycyjne oraz ob-
chody jubileuszu 45-lecia istnienia uczelni, na
które składał się szereg imprez odbywających
się w obiektach uczelni oraz w Opolu.
Kolejna prelekcja wygłoszona przez dyrek-
tora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Jacka Suskiego poruszyła problem bezrobo-
cia na Opolszczyźnie, profil absolwentów
poszczególnych uczelni opolskich i ich szans
na rynku pracy, dowodząc często, iż ciągle
w zdecydowanie lepszym położeniu od swo-
ich kolegów humanistów są „inżynierowie”,
a więc absolwenci uczelni technicznych.
Część wykładową zamknęła prof. Maria
 Kalczyńska przybliżając słuchaczom wielo-
kulturowość Opolszczyzny, związane z tym

Cerkiew w Dołhobyczowie

Powitanie uczestników zjazdu
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problemy społeczne i bariery, ale także bo-
gactwo, które może kształtować, wzbogacać
i rozwijać.
Przez cały czas goście mieli możliwość podzi-
wiać Galerię 2strona oraz najciekawsze okład -
ki, które zdobiły Wiadomości w ciągu swojej
20 letniej historii. Wspomniana Galeria jest
zbiorem dzieł pracowników i studentów Poli-
techniki Opolskiej, którzy realizują swoje pa-
sje i zamiłowania artystyczne; fotograficzne;
malarskie; grafiki komputerowej itp.
Pierwszy dzień zjazdu zakończyła wycieczka
po wybranych zakątkach Opola. Nie zabrakło
miejsc symbolicznych – wieży Piastowskiej,
którą podziwiamy zawsze w tle amfiteatru
opolskiego na dorocznym festiwalu piosenki;
starego miasta z ratuszem, alei gwiazd i klima-
tycznych kawiarni, wzgórza uniwersyteckiego,
stanowiącego miejsce ekspozycji zarówno za-
bytkowych rzeźb jak i współczesnych pomni-
ków m.in. Agnieszki Osieckiej, Czesława
Niemena czy Marka Grechuty. Nie mogliśmy

rzecz jasna pominąć opolskiego amfiteatru
i związanej z tym niepowtarzalnej okazji, by
stanąć na słynnej scenie. Wieczorem podzi-
wialiśmy wspaniałą iluminację świetlną na
Młynówce i zlokalizowanych wzdłuż niej od-
remontowanych zabytkowych kamienicach
nazwanych opolską Wenecją.
Organizatorzy włożyli wiele wysiłku, aby za-
pewnić gościom wiele wspaniałych wrażeń,
dlatego już kolejnego dnia wczesnym przed-
południem wycieczka stanęła przed bramą
bajecznego zamku w Mosznej pochodzącego
z XIX wieku.
Sam zamek o niespotykanej architekturze
z 365 pomieszczeniami i 99 wieżami jest dzie-
łem niesamowitego splotu wydarzeń oraz roz-
tropności Franza Wincklera, od którego nie-
samowita historia rodziny Tiele-Wincklerów
się rozpoczyna. Franz pracownik kopalni, za-
służony swoją pracą i zdolnościami, jako je-
den z niewielu wówczas Niemców na Gór-
nym Śląsku pełnił obowiązki pełnomocnika

właściciela kopalni – Franza Arezina. Po jego
śmierci przejął kopalnię, a wkrótce ożenił się
z wdową po Arezinie. Wydarzenie to, choć
miało cechy mezaliansu i skandalu lokalnego
wyniosło Wincklera do pozycji, w której stał
się właścicielem kilku majątków ziemskich,
hut cynku, kopalń manganu oraz prawie 70
pokładów węglowych. Jego pozycja i bogac-
two pozwoliło, by król pruski nadał mu tytuł
szlachecki, choć jeszcze 14 lat wcześniej był
zwykłym górnikiem. Zamek, który dziś
można podziwiać jest dziełem Franza Hu-
berta – wnuka Franza Wincklera. 
Dzisiaj, poza ofertą wypoczynku i rekreacji
w pięknych zakątkach, zamek pełni rolę sa-
modzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i specjalistycznego szpitala.
Tego samego dnia wspaniałe wrażenia dopeł-
niliśmy w ośrodku zlokalizowanym w Jarnoł-
tówku, na warsztatach prowadzonych przez
pracowników Instytutu Konfucjusza Poli-
techniki Opolskiej. Spotkanie poprowadzili

Wizyta w opolskim amfiteatrze
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goście z Chin zaproszeni specjalnie na tę oka-
zję w celu przybliżenia kultury i ceremoniału
tego kraju. Niewątpliwie w naszej pamięci
pozostaną najdłużej warsztaty z kaligrafii, na
których próbowaliśmy swoich sił z najstar-
szym pismem na świecie. Zainteresowani wy-
nieśli z warsztatów poza wiedzą wspaniałą pa-
miątkę, jakim było własne imię napisane przy
pomocy chińskich znaków oryginalnymi na-
rzędziami służącymi do kaligrafii.
Ostatnim przystankiem były Czechy, gdzie
poznaliśmy jak wspaniałe atrakcje czekają na
nawet najbardziej wybrednych turystów. Na-
leży rozpocząć od Uzdrowiska Priessnitz
(Priessnitzovy léčebné lázně) przepięknie po-
łożonego na najbardziej wysuniętym na
wschód pogórzu Gór Rychlebskich, na wyso-
kości 620 m n.p.m. Uzdrowisko zawdzięcza
swoje powstanie Vincenzowi Priessnitzowi,
który w 1822 r. otworzył tu pierwszą na
świecie placówkę stosującą wodolecznictwo.
W tym przepięknym zakątku i sprzyjającym
klimacie leczy się przez cały rok górne i dolne
drogi oddechowe, problemy układu krwio-
nośnego i układu nerwowego.
Zaczerpnąwszy świeżego górskiego powie-
trza podążyliśmy w dół. Wycieczka obrała
kierunek dość ekstremalny, gdyż niedługo
przed porą obiadową podzieleni na 20 oso-
bowe grupy znaleźliśmy się 10 m pod ziemią
w Jaskini na Pomezi ( Jeskyně Na Pomezí).
Ciekawostką jest to, iż w Czechach znanych
jest ok. 3,5 tys. jaskiń (w Polsce ponad 2,5
raza mniej). Rzecz jasna nie wszystkie są udo-
stępnione, w Czechach można zwiedzać tu-
rystycznie tylko 14 (w Polsce 19).
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Karlową
Studzienkę (Karlova Studánka), która wielu
osobom kojarzyła się z dobrze nam znaną
Krynicą Zdrój. Podobnie jak nasza Krynica,
Karlowa Studzienka słynie ze źródlanej żela-
znej kwaskowatej wody mineralnej oraz czy-
stego i zalesionego środowiska. Miejsce to
ma ponoć najczystsze w tym regionie Europy
powietrze, bowiem wprowadzono tu całko-
wity zakaz palenia. Niesamowitą atmosferę
miejsca, poza walorami przyrodniczymi, do-
pełniają budynki, których architektura po-
chodzi z I poł. XIX wieku.

Każdego wieczoru spotkaniom przy kolacji
towarzyszyły niekończące się opowieści ze
wszystkich dotychczasowych spotkań, niesa-
mowitych przygód im towarzyszących i nie-
zapomnianych wrażeń, które do dziś jeszcze
powodują u niejednych nie tylko łzę wzru-
szenia, ale i wielką radość, która także wyci-
skała łzy, ale te ze śmiechu.
W imieniu redakcji Biuletynu Informacyj-
nego Uniwersytetu Rolniczego pragnę po-
gratulować redakcji Wiadomości Uczelnia-
nych wspaniałej organizacji zjazdu, towarzy-

szących mu spotkań i warsztatów, dzięki któ-
rym lepiej się poznaliśmy, zrozumieliśmy,
a przede wszystkim za magiczny czas i towa-
rzyszące mu liczne wzruszenia, które pozo-
staną w naszej pamięci przez długi czas.
Kolejne – jubileuszowe spotkanie tym ra-
zem w Krakowie. Ciężar głównego organi-
zatora podjął Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.

Tekst: Joanna Roczniewska
Zdjęcia: Zbigniew Sulima

Malowniczo położony zamek w miejscowości Moszna

Warsztaty z kaligrafii
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Doktoranci i pracownicy naukowi
Uniwersytetu Rolniczego w Brukseli
Bruksela, 17-21 września 2011 r.

Na zaproszenie europosła dr Czesława Sie-
kierskiego grupa 35 osób, w tym doktoran-
tów i pracowników naukowych UR, uczest-
niczyła w wyjeździe do stolicy Belgii, którego

głównym celem było uczestnictwo w konfe-
rencji i debacie Rolnictwo Polskie w Unii Eu-
ropejskiej – Kierunki Rozwoju, Doświadcze-
nia i Przyszłość WPR.

Pierwszego dnia wyjazdu w nowej siedzibie
Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii
 Europejskiej odbyła się sesja na temat polskiej
prezydencji oraz działalności sekcji rolnej
Przedstawicielstwa. Wieczorem grupa uczest-
niczyła w otwarciu „Klubu Małopolanina”
w starej siedzibie Przedstawicielstwa. Oficjal-
nego otwarcia klubu dokonał Marszałek Ma-
łopolski Marek Sowa. Początek działalności
klubu był okazją do spotkania gości ze świata
kultury i nauki, jak i skosztowania specjałów
kuchni małopolskiej.
Kolejny dzień rozpoczął się spotkaniem
w Parlamencie Europejskim, gdzie przybli-
żono uczestnikom strukturę organizacyjną
oraz charakterystykę prac Parlamentu. 
Drugi dzień wiązał się również z głównym
punktem wyjazdu czyli konferencją, której
przewodniczył poseł dr Czesław Siekierski.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele
środowisk naukowych Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
 instytucji około rolniczych. Tematem prze-
wodnim konferencji była Wspólna Polityka
Rolna oraz Polityka Spójności po roku 2013,
a także związane z nimi problemy w produk-
cji mleka, zbóż i żywca w Polscei Europie.
Poruszono również zagadnienia dotyczące
organizacji gospodarstw rolniczych, dobro-
stanu zwierząt, doradztwa rolniczego, a także
potrzeb żywnościowych w kontekście gospo-
darstw ekologicznych. Rozmowy kontynu-
owano w kuluarach podczas bankietu wyda-
nego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi dr Marka Sawickiego w Stałym Przed-
stawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej.Zwiedzanie Brukseli

Otwarcie „Klubu Małopolanina” w starej siedzibie Przedstawicielstwa Polski przy UE
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W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu mieli
okazję zwiedzić Brugię, jednoz najpiękniej-
szych i najlepiej zachowanych średniowiecz-
nych miast zachodniej Europy, a także histo-
ryczne dzielnice Brukseli, w szczególności
miejsca związane z działalnością Polaków
w Belgii.
W imieniu wszystkich uczestników chcieliby-
śmy serdecznie podziękować JM Rektorowi
prof. Januszowi Żmiji, europosłowi dr Cze-
sławowi Siekierskiemu oraz Ministrowi Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi dr Markowi Sawic-
kiemu za wspaniały i udany wyjazd oraz
umożliwienie poznania struktur instytucji
 europejskich.

Tekst: Arek Szałata, Aneta Pruś
Zdjęcia: Agnieszka Tworzyk

Ścieżkami nauki, czyli
Małopolska Noc Naukowców
w Uniwersytecie Rolniczym
Kraków, 23 września 2011 r.

Parlament Europejski

Bankiet wydany przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego w Stałym
Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej

Noc Naukowców obchodziła w tym roku ju-
bileusz pięciolecia. Po raz czwarty była
współorganizowana przez naszą Uczelnię.
Wartym podkreślenia jest fakt, że odbywała
się jednocześnie w 30 krajach i ponad 280
miastach Europy. Głównym koordynatorem
i inicjatorem tego wydarzenia jest Urząd
Marszałkowski, a wsparcie finansowe pocho-
dzi z 7 Programu Ramowego. 

W organizację zaangażowanych było czter-
naście instytucji z Krakowa, Tarnowa, No-
wego Sącza i Niepołomic oraz liczni partne-
rzy wspierający ją medialnie, finansowo i lo-
gistycznie. Wśród krakowskich uczelni
wyższych znalazły się poza naszym Uniwer-
sytetem Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krako-
wie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki i Uniwersytet Jagielloński. 

Tegorocznej edycji tradycyjnie towarzyszył
konkurs skierowany dla mieszkańców Mało-
polski niezależnie od wieku, zatytułowany
W przebraniu naukowca. Pracę konkursową
stanowiło przebranie za naukowca. Sądząc
po nadesłanych pracach szalonych interpre-
tacji przebrania naukowca nie brakuje wśród
mieszkańców naszego regionu. Wręczenia
nagród dokonano podczas uroczystej inaugu-
racji 23 września, w kinie Kijów.

W weekend poprzedzający imprezę 17-18
września zorganizowano specjalny pokaz
promocyjny na terenie Centrum Handlo-
wego M1. Z licznego grona instytucji biorą-
cych udział w Nocy Naukowców zaproszono

tylko kilka, w tym Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie. Nasz program obejmował: wy-
stawę przedstawicieli polskiej ichtiofauny
słodkowodnej Co w stawie gada, wystawę
kręgowców z hodowli amatorskich t.j.: fretki,
świnki morskie, szczury, gady, niektóre zwie-
rzęta terrariowe Straszą i cieszą. Odwiedza-
jący mogli dowiedzieć się o tym jak i gdzie
żyją poszczególne zwierzęta, zasadach ich
pielęgnacji, żywienia, rozmnażania, opiece
w domowych hodowlach. 
Ponadto przygotowano warsztaty z parazyto-
logii i entomologii Co nas gryzie? oraz pokaz
zatytułowany Owocowo-kwiatowy kalejdoskop.
W tym ostatnim promowano krajowe od-
miany owoców, ich zastosowanie, właściwości
zdrowotne, walory smakowe. Przygotowano
również pokaz florystyczny. Prezentacja cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
niewątpliwie przyczyniła się do promocji nie
tylko Małopolskiej Nocy Naukowców na
Uniwersytecie Rolniczym, ale przede wszyst-
kim naszej Uczelni.

Od czterech lat w przygotowaniu programu
Nocy Naukowców w Uniwersytecie Rolni-
czym biorą udział Wydziały: Hodowli i Bio-
logii Zwierząt, Ogrodniczy i Biotechnologia-
Studia Międzywydziałowe. 
W tym roku przyłączyły się po raz pierwszy
Wydział Leśny oraz Inżynierii Produkcji
i Energetyki. Opiekę merytoryczną i organi-
zacyjną nad projektem od początku sprawuje
prof. dr hab. Krystyna Koziec Prorektor ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

23 września o godz. 18.00 na terenie Wy-
działu Hodowli i Biologii Zwierząt dokonano



70

rzyszenie Miłośników Świnek Morskich),
koni arabskich (dr Magdalena Pieszka), za-
chowań społecznych owadów (dr Irena
Grześ) czy problemów dotyczących ochrony
zwierząt (dr Magdalena Hędrzak) inni brali
udział w szeregu różnorodnych warsztatów,
wystaw i spotkań z naukowcami. 
Prezentowano proces powstawania mleka,
metody ultrasonografii, zagrożenia ze strony
pasożytów zwierząt, wystawę ryb słodkowod-
nych i drobnych kręgowców. Przybliżano te-
matykę metod in vitro w rozrodzie zwierząt,
metod biochemicznych i molekularnych wy-
korzystywanych w ocenie zdrowia zwierząt,
rozwój zarodka ptasiego, sposobów analizy
wartości pasz dla zwierząt, uczono także ana-
tomii. W tym roku zorganizowano po raz
pierwszy spotkanie z sokołami poprowa-
dzone przez prof. Zbigniewa Bonczara.
Dodatkową atrakcją dla dzieci i młodzieży
były warsztaty i zajęcia wspinaczkowe zorga-
nizowane przez Centrum FORTECA. 
Uniwersytet Rolniczy każdego roku stara się
wpleść w program Nocy Naukowców ele-
ment artystyczny. W poprzednich latach zor-
ganizowano: wernisaż artystki Ewy Tyki –
absolwentki Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt, występował Kabaret Studencki
„O co chodzi”, a w tym roku zaprezentowała
się grupa „Od czasu do czasu” składająca się
z członków Chóru Uniwersytetu Rolniczego. 

W tym roku, podobnie jak w latach ubie-
głych, w przygotowanie programu prezentacji
włączyły się aktywnie instytucje zewnę trzne:
Stowarzyszenie Hodowców Fretka i Między-
narodowe Stowarzyszenie Miłośników Świ-
nek Morskich. W przygotowaniu programu
prezentacji Wydziału wzięło udział ponad 50
osób, pracowników, doktorantów i studen-
tów reprezentujących Katedry: Fizjologii
i Endokrynologii Zwierząt, Hodowli Drobiu,
Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny, Hodo -
wli Koni, Hodowli Trzody Chlewnej i Ma-
łych Przeżuwaczy, Ichtiobiologii i Rybactwa,
Rozrodu i Anatomii Zwierząt, Zoologii
i Ekologii, Żywienia Zwierząt i Paszoznaw-
stwa oraz Koło Naukowe Zootechników.
Działania koordynowali dr inż. Marcin Lis
i dr inż. Stanisław Łapiński.
Na terenie Wydziału prezentowali się także
przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produk-
cji i Energetyki. Przygotowali oni warsztaty
poświęcone termowizji – możliwościach i za-
stosowaniu. Przygotowania koordynował
dr inż. Jacek Salamon przy współudziale
dr inż. Jakuba Sikory oraz mgr inż. Mate-
usza Malinowskiego.
Kolejnym przystankiem tegorocznej Nocy
Naukowców na naszym Uniwersytecie były
al. 29 Listopada. Tutaj czekały na zwiedzają-
cych niespodzianki przygotowane przez Wy-
dział Leśny, Ogrodniczy i Biotechnologię-
Studia Międzywydziałowe. Dr inż. Marek
Wajdzik koordynator pokazów na Wydziale
Leśnym wraz z dr inż. Małgorzatą Bujoczek
i dr inż. Michałem Ciachem przygotował
program zatytułowany Las nocą – czyli nie
taki wilk straszny jak go malują. Zaintereso-
wani mogli wysłuchać wykładu na temat ży-
cia wilków, następnie brali udział w konkur-
sie na rozpoznawanie sylwetek i dźwięków
wydawanych przez zwierzęta prowadzące
nocny tryb życia. Prezentację, co pół godziny
urozmaicali członkowie Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich HAGARD, dając piętnastomi-
nutowe koncerty muzyki myśliwskiej.
Dr inż. Monika Bieniasz koordynator poka-
zów Wydziału Ogrodniczego wraz z ponad
30 pracownikami i studentami przygotowali
program zatytułowany Ogrodnictwo, jakiego

uroczystego otwarcia Małopolskiej Nocy Na-
ukowców na Uniwersytecie Rolniczym. Licz-
nie przybyłych uczestników w tym nauczy-
cieli wraz z uczniami, rodziny, studentów,
doktorantów i pracowników Uczelni przywi-
tał dr hab. Józef Bieniek, prof. UR Prodzie-
kan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wy-
działu Hodowli i Biologii Zwierząt w obec-
ności prof. dr hab. Stanisława Orła dziekana
Wydziału Leśnego, prof. dr hab. inż. Cze-
sława Klocka Prodziekana ds. Organizacji
i Rozwoju i prof. dr hab. Sławomira Kurpa-
ski Prodziekana ds. Organizacji i Współpracy
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.
Po oficjalnym rozpoczęciu dr hab. Józef Bie-
niek, prof. UR wręczył nagrody laureatom
Międzynarodowej Wystawy Świnek Mor-
skich zaś prof. Olga Szeleszczuk ogłosiła
 wyniki konkursu plastycznego Wszystkie
zwierzęta duże i małe. Konkurs zorganizo-
wany przez Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt zgromadził rekordową ilość ponad
100 prac, które można było oglądać na spe-
cjalnie zorganizowanej wystawie.
Odwiedzającym nas gościom zapewniono
mnóstwo atrakcji i ciekawostek naukowych.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt zatytu-
łował swoją prezentację O zwierzętach prawie
wszystko. Podczas gdy jedni mogli wysłuchać
wykładów na temat hodowli świnek morskich
(Mateusz Kożuch, Międzynarodowe Stowa-

Akcja promocyjna w Centrum Handlowym M1, fot. Monika Bieniasz
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nie znacie. Już od godziny 18.00 promowano
warzywa, zarówno te jadalne, jak i ozdobne,
częstowano wyborną zupą cebulową, karczo-
chami i kardami (Karczoch hiszpański),
 zapoznawano zwiedzających z chorobami
i szkodnikami roślin oraz barwnikami wystę-
pującymi w roślinach. W szklarniach Wy-
działu przeprowadzono pokaz aeroponiki
i upraw bezglebowych oraz wyjaśniano, czym
odżywiają się rośliny. Przeprowadzono pokaz
rozmnażania roślin w warunkach sterylnych
oraz możliwości zaprojektowania własnego
ogrodu przy pomocy oprogramowania kom-
puterowego. Po raz kolejny zorganizowano
wielki test konsumencki, tym razem na
Najlepszą odmianę gruszki oraz ogłoszono
wyniki ubiegłorocznego testu na Królową śli-
wek, którą została Bluefree. Dobrze nam
znana Węgierka uplasowała się na trzeciej
 pozycji.
We wszystkich pokazach uczestnicy mieli
możliwość samodzielnego wykonania prepa-
ratów i ich obserwacji pod mikroskopem.
Program dopełnił występ wspomnianej
wcześniej grupy „Od czasu do czasu”, którą
prowadziła mgr inż. Anna Hostyńska. 
Prezentacje Wydziału Ogrodniczego przego-
towały Katedry: Ochrony Roślin, Roślin
Ozdobnych, Roślin Warzywnych i Zielar-
skich, Uprawy Roli i Nawożenia Roślin
Ogrodniczych, Sadownictwa i Pszczelnictwa.
W tym samym budynku nasi licznie przybyli
goście mieli okazję zgłębić tajniki biotechno-
logii i jej możliwości we współczesnym świe-
cie. Tytuł pokazów brzmiał Nowoczesne spoj-
rzenie na hodowlę roślin. Nad koordynacją
przygotowań czuwała mgr Magdalena Kli-
mek-Chodacka. Poza wyjątkową okazją do
zwiedzenia laboratoriów wydziałowych,
gdzie na co dzień prowadzone są badania
i doświadczenia z zakresu m.in. bioinżynierii,
można było przy użyciu mikroskopów oraz
lup binokularnych własnoręcznie obserwo-
wać mikroskopowy oraz molekularny świat
roślin. Zwiedzający mieli ponadto okazję do
poznania roślin rozmnażanych in vitro, czyli
w sztucznych, sterylnych warunkach. Prze-
prowadzono liczne pokazy obejmujące wy-
korzystanie komórek roślinnych pozbawio-

nych ściany komórkowej czyli protoplastów,
rośliny genetycznie modyfikowane, zapre-
zentowano także szeroką kolekcję nasion
oraz dzikich gatunków marchwi. W przygo-
towaniu programu Biotechnologii wzięli
udział pracownicy i doktoranci Katedry Ge-
netyki, Hodowli i Nasiennictwa Wydziału
Ogrodniczego.
Dziękujemy wszystkim pracownikom, dok-
torantom i studentom zaangażowanym w or-
ganizację tegorocznej edycji Małopolskiej
Nocy Naukowców. Przygotowanie tak szero-
kiego spektrum atrakcji wymaga wielomie-
sięcznych przygotowań i dużego poświęce-
nia. Odwiedziło nas około 3,5 tys. osób,
a wszak nie byliśmy jedyną instytucją organi-

zującą pokazy. Jeszcze przed północą trafiły
do nas grupy przedszkolaków, chcące wziąć
udział w warsztatach. Poszczególne wydziały
zadbały, aby program usatysfakcjonował
możliwie najszerszą grupę osób. Jego uniwer-
salność i zakres tematyczny od początku po-
zwala, by cieszył każdego bez względu na
wiek, zawód i zainteresowania. 
Nasze uczestnictwo w tym coraz ważniej-
szym na mapie krakowskich wydarzeń pro-
jekcie podkreśla i świadczy o potencjale oraz
znaczeniu Uniwersytetu Rolniczego w śro-
dowisku naukowym Krakowa.

Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji UR

Grupa Od czasu do czasu z piosenką „On jest Biedronką”

Uroczyste otwarcie przez dr hab. Józefa Bieńka, prof. UR Prodziekana ds. Dydaktycznych 
i Studenckich WHBZ
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Obóz adaptacyjny studentów I roku
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kościelisko, 19-23 września 2011 r.

Corocznie obóz odbywał się w pięknym, ma-
lowniczym, słynącym z sadów owocowych
Łącku. Tym razem Uczelniana Rada Samo-
rządu Studentów postanowiła zmienić trady-
cyjne miejsce zjazdu uczestników na Kościeli-
sko. Celem inicjatywy była integracja nowo
przyjętych studentów, zapoznanie ich z funk-
cjonowaniem Uczelni i zwyczajami jakie na
niej panują. W poniedziałek studentów powi-
tali organizatorzy obozu, jak i również gość –
kierownik Działu Nauczania mgr inż. Wa-
cław Trojan, który przedstawił szczegółowe
informacje dotyczące spraw studenckich na
Uczelni. Odbyła się krótka pogawędka oraz
przedstawienie uczestników obozu.

W kolejnych dniach odbyły się merytoryczne
szkolenia oraz zajęcia i energizery pozwa -
lające na lepszą integrację studentów. Szkole-
nie Jak zarządzać czasem? przeprowadził
 Dyrektor Centrum Transferu Technologii
dr Krzysztof Klęczar.
Następnie samorządowcy przedstawili młod-
szym kolegom i koleżankom struktury samo-
rządu studenckiego i organizacji działających
przy uczelni. Odpowiadali również na szereg
pytań, którymi byli zasypywani ze strony słu-
chaczy.
Do włączenia się w aktywną działalność
 studencką uczestników nakłaniała również
mgr inż. Elżbieta Kornalska Przewodni-

cząca Samorządu Doktorantów. Bardzo ja-
sno przedstawiła historię samorządności na
naszej Uczelni oraz poznała słuchaczy z dal-
szymi stopniami naukowymi, jakie mogą
zdobywać po osiągnięciu stopnia magistra.
Koleżanka Joanna Kulpa Przewodnicząca
Rady Programowej Klubu Akademickiego
ARKA, zapoznała młodych żaków z ofertą
kulturalną Centrum Kultury Studenckiej. Po
gorącej dyskusji wszyscy zasiedli przy stołach
nakrytych regionalnymi produktami, takimi
jak soki Maurera czy swojska wędlina.
Uczestnicy brali udział w szeregu szkoleń, ale
także zwiedzili Dolinę Kościeliska. Jednym
z piękniejszych elementów wycieczki był

W Dolinie Kościeliskiej
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 Zamek Orawski, położony nad miejscowo-
ścią Orawskie Podzamcze. Wznosi się na
skale, 112 metrów nad lustrem rzeki Orawy.
Zamek ten służył jako tło takich czeskich
i słowackich filmów, jak Książę i żebrak,
Tomasz sokolnik i polskiego Kanclerz
z 1989 r., kręcono tam również jeden z od-
cinków  serialu Janosik. 
Najbardziej jednak studentom przypadł do
gustu wyjazd do Basenów Termalnych w Bu-
kowinie Tatrzańskiej, gdzie temperatura
wody w basenach utrzymuje się w granicach
28-36°C. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Część studentów relaksowała się w jacuzzi,
przy muzykoterapii, a jeszcze inni szaleli na
zjeżdżalniach. Przez okres 3 godzin tempera-
tura atmosfery i dobrego humoru wynosiła
znacznie więcej niż temperatura wody. 
Ostatni wieczór przeminął nam przy piecze-
niu kiełbasek i długich dyskusjach na tematy

samorządowe i uczelniane. Dzieliliśmy się
doświadczeniem życiowym z młodszymi ró-
wieśnikami, aby ich start na uczelni, a potem
w życie zawodowe był jeszcze łatwiejszy.
Ostatniego dnia odbyło się uroczyste zakoń-
czenie obozu połączone z przeprowadzeniem
ankiety ewaluacyjnej i z podsumowaniem.
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów Paweł Chałupnik złożył na
ręce organizatorów serdeczne podziękowania
za doskonałe zorganizowanie najlepszego jak
dotąd obozu adaptacyjnego. Wyraził swoje
zadowolenie z powodu bardzo pro studenc-
kiej grupy i podziękował za tak liczne uczest-
nictwo w tym wyjeździe. Podczas wyjazdu
bardzo się zżyliśmy, aż żal było wyjeżdżać.
Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni choć
troszkę zasmuceni, że te 5 dni tak szybko mi-
nęło, ale mimo wszystko z nadzieją, że się
spotkamy niedługo na inauguracji roku aka-

demickiego. Możemy śmiało, z czystym ser-
cem powiedzieć, że podczas tegorocznego
obozu przedstawiciele samorządu studentów
zaszczepili w młodszych żakach iskierkę sa-
morządności, czego dowodem było przybycie
ich na pierwsze zebranie Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wła-
dzom rektorskim za wsparcie finansowe
 naszego wyjazdu oraz wszystkim przybyłym
gościom, bez których świetność tej inicja-
tywy nie została by osiągnięta.

Tekst: Anna Orlof
V-ce Przewodnicząca Uczelnianej Rady 

Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zdjęcia: Ewelina Czechowska, 

Anna Orlof i Katarzyna Żak

Uczestnicy obozu adaptacyjnego
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Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-warzywny

01.06.2011 r.
Trendy w rozwoju technologii browarniczej

33. Kongres European Brewery Convention -
ponad 620 uczestników. Wart uwagi był wy-
kład Application of cost/time saving solution
(Rotary Jet Head) – suitability and influence
on product quality (Aleksander Poreda, UR
w Krakowie) oraz dwa doniesienia plakatowe
m.in. Brewhouse process design in order to re-
duce beer ageing – TBI and furfural analysis
in wort and beer (Marek Zdaniewicz, Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie).

Pracodawca 01.06.2011 r.
5 minut dla zdrowia. Zatruć mniej, obaw więcej

Mówi prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik, kierow-
nik Małopolskiego Centrum Monitoringu
i Atestacji Żywności na Wydziale Technolo-
gii Żywności Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Z jednej strony Sanepid uspo-
kaja, za truć pokarmowych jest w Polsce coraz
mniej. Mimo to rośnie w społeczeństwie nie-
pokój, że wcale nie odżywiamy się zdro wo.
Jeśli w spożywanej żywności znajdą się mi-
 kroorganizmy, np. bakterie, to może dojść do
natychmiastowej reakcji organizmu. W wy-
pad ku, gdy bakteria tylko się rozmnaża, skut-
kiem tego może być zakażenie pokarmowe,
objawia jące się wysoką temperaturą, bólem
brzucha, wymiotami i biegunką, utrzymują-
cymi się za zwyczaj jedną dobę. Podczas gril-
lowania – zawsze trzeba postawić pytanie
o ilość spo żytych mięs i wędlin. Na pewno
niewielki kawałek przypieczonej kieł baski
(byle nieprzypalonej!) to jeszcze nie jest po-
wód do obaw. Peklowanych i wędzonych wy-

 robów nie należy kłaść bezpośrednio na
ruszt, chyba że w folii lub na aluminiowej
tacce. War to dodać, że procesy powstawania
toksycznych substancji znacznie redukuje
spożywanie sała tek lub picie soków. Zawie-
rają one błonnik po karmowy, który przyspie-
sza pracę jelit, co skra ca czas kontaktu kance-
rogenów z błoną śluzową przewodu pokar-
mowego oraz antyoksydanty (witamina C),
niwelujące wolne rodniki.

Energia Gigawat 01.06.2011 r.
XI Festiwal Nauki w Krakowie

XI Festiwal Nauki w Krako wie pod hasłem
Materia – Człowiek – Kultura. W tym roku
głównym organizatorem był Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Uczelnia prezentowała swoje osią gnięcia
w pracach nad biopaliwami oraz energią sło-
neczną. Krakowski Uniwersytet Rolniczy od
lat prowadzi prace nad biodieslami do samo-
cho dów oraz paliwami z roślin do palenia
w piecach ogrzewających domy.

Geodeta 1.06.2011 r.
Tańce z Geodezją. 24. Międzynarodowe

 Spotkanie Studentów Geodezji

137 studentów z 17 krajów, w tym 24-oso-
bowa reprezentacja pol skich uczelni, przyje-
chało na 24. Międzynarodowe Spotkanie
Studentów Geodezji (International Geodetic
Students Meeting) do Newcastle upon Tyne.
Nasz kraj reprezentowali studen ci m.in.
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Geodeta 01.06.2011 r.
Studia doktoranckie w dyscyplinie geodezja

i kartografia 2011/2012. Trzeci stopień.

W tym roku prawo do nadawania stopnia na-
ukowego doktora odzyskały Wydział Inży-
nierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie (po blisko 10 latach)
oraz Instytut Geodezji i Kartografii w War-
szawie. 

Geodeta 01.06.2011 r.
Ranking Uczelni 2011 

Wśród polskich uczelni Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie znalazł się na miejscu 40.
W rankingu Rzeczypospolitej i Perspek tyw
o miejscu w zestawieniu uczelni akademic-
kich zdecydowało sześć cech: efektywność
naukowa, prestiż, potencjał naukowy, umię-
dzynarodowienie studiów, warunki studio-
wania oraz innowacyjność.

Geodeta 01.06.2011 r.
Tydzień roboczy FIG w Maroku.

Doroczny FIG Working Week odbył się
w Marrakeszu (17-23 maja). Wśród 1400
uczestni ków z 94 krajów nie zabrakło Pola-
ków, a wśród 700 zgłoszonych referatów 12
było z Polski. W FIG nasz kraj reprezentują
SGP i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Związkowiec Zagłębia Miedziowego

27.06.2011 r.
Zabawa w chowanego

Nową postacią wśród członków Zarządu
KGHM jest Franciszek Adam czyk, były se-
nator PO, absolwent Akademii Rolniczej
w Kra kowie.

UCZELNIA W MEDIACH
Od 1 czerwca 2011 r. do 6 października 2011 r.
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Tele Tydzień 27.06.2011 r.
Rano pieje mi osobisty kogut

Tygodnik Rolniczy Modna Gospodyni

09.09.2011 r.
Smoleń oddany dzieciom

Siedem lat temu artysta zna ny m.in. z kaba-
retu „Tey” i z serialu „Świat według Kiep-
skich” kupił pod Po znaniem kilka hektarów
ziemi i zajął się hodowlą koni, a z myślą o nie-
pełnospraw nych dzieciach założył fundację
„Stworzenia Pana Smolenia”. Zwierzęta od
dziecka były mi bliskie i może dlatego skończy-
łem zootechnikę na Aka demii Rolniczej
w Krakowie. Dziś opowiadam koniom dow-
cipy, bo one też lubią pogadać. Tłumaczą mi,
co w trawie piszczy, a ja im co w polityce –
śmieje się Bohdan Smoleń.

Dziennik Polski 30.06.2011 r.
Wszyscy chcą być inżynierami i lekarzami

Trwa rekrutacja na studia. W Krakowie –
trady cyjnie – oblężona jest medycy na, kieru-
nek lekarsko-dentystyczny, japonistyka, in-
forma tyka oraz inżynieria biome dyczna.
W Uniwersytecie Rolniczym najwięk szym
zainteresowaniem cie szą się kierunki: geo de-
zja i kartografia, gospo darka przestrzenna,
inżynie ria środowiska oraz ekono mia.

Gazeta Wyborcza 30.06.2011 r.
Krzeszowice w oparach azbestu

W ubiegłym roku w Krzeszowi cach z pro-
gramu skorzystało 140 osób. W kolejce cze-
kają następ ni, ale na razie nie ma możli wości
odebrać od nich azbestu. To jest najsłabszy
punkt tego pro gramu – uważa prof. Wacław
Bieda z Uniwersytetu Rolniczego. Dopóki nie-
uszkodzony eternit pokrywa dach, jest stosun-
kowo bezpieczny. Ale jego demontaż, zrzucanie
z dachu, poła mane kawałki powodują wydzie-
lanie groźnych dla organizmu pyłów, które do-
stając się do dróg oddechowych, mogą wywołać
pylicę azbestową – tłu maczy prof. Bieda. 

Gazeta Wyborcza 30.06.2011 r.
17.08.2011 r.

Gazeta Wyborcza. Płock/ Wrocław

19.07.2011 r.
Po jakich studiach jest praca?

W roku akademickim 2010/11 najwięcej
kandydatów ubiegało się o indeks Politech-
niki Warszawskiej. O jedno miejsce walczyło
w niej średnio dziewięć osób. W pierwszej
dziesiątce zestawie nia znalazł się Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie.

Pracodawca 01.07.2011 r. 
5 minut dla zdrowia. Robak i jabłko

Zmutowana bakteria Escherichia coli w Niem-
czech zabrała już ponad trzydzieści śmiertel-
nych ofiar. Z założenia żywność ekolo giczna
powinna być bezpieczna. Mówi prof. dr hab.
inż. Ewa Cieślik (Uniwersytet Rolniczy). W
przypadku żywności pochodzenia roślinnego,
ekologicznej i nieekologicznej, warunkiem,
który musi być spełniony, aby wyeliminować
możliwości zatruć pokarmowych, jest staranna
obróbka wstępna owoców, warzyw, a także
kiełków. Ich dokładne mycie i obiera nie. 

Przemysł chemiczny 01.07.2011 r.
Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu 

z nasion barszczu Sosnowskiego

Jako surowiec wykorzystano nasiona barsz-
czu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky
Manderi) zebrane jesienią 2007 r. na terenie
województwa małopolskiego i identyfiko-
wane w Katedrze Ochrony Roślin Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie.
Dokonano charakterystyki właściwości anty-
oksydacyjnych ekstraktu z nasion barszczu
Sosnow skiego, występującego na terenie Pol-
ski jako uciążliwa roślina inwazyjna.

Geodeta 01.07.2011 r.
Feta na Politechnice

Obchody 90-lecia Wydziału Geodezji i Kar-
tografii Politechniki Warszawskiej rozpo-
częły się 27 maja mszą świętą w kościele przy
placu Zbawiciela. W Dużej Auli Politechniki
otwarto wystawę poświęconą historii i doko-
naniom Wydziału. Okolicznościowe mowy
wygłosił m.in. dziekan wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Geodeta 01.07.2011 r.
Młodzi naukowcy w Olsztynie

Na tegoroczne IV Ogólnopolskie Seminarium
Doktorantów Dyscypliny Geodezja i Karto-
grafia (UWM w Olsztynie, 9-10 czerwca)
przyjechało 17 doktorantów reprezentują-
cych: AGH i Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie, CBK PAN w Warszawie, Politechnikę
Warszawską, Wojskową Akademię Tech-
niczną, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocła-
wiu oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 

Top Agrar Polska Bydło 01.07.2011 r.
Co latem zagraża wzrostowi produkcji mleka?

Tekst prof. dr hab. Zygmunta Kowalskiego.
Dobre ceny mleka skłaniają do pogoni za wy-
soką wydaj nością mleczną krów. Jednak latem
czyha wiele pułapek, które często niweczą ten
zamiar. W oborach uwięziowych, z trakcyj -
nymi poidłami miskowymi, zwracaj my szcze-
gólną uwagę na ich czystość i sprawność. Ki-
szonka czy TMR zale gające na dnie poidła
zimą to duży błąd, ale latem, w upalne dni, to
błąd fatalny. Gnijąca kiszonka blokuje możli-
wość naciskania na spust wody, a smród znie-
chęca krowę do picia. W upalne dni spraw-
dzajmy poidła po każdym zadawaniu pasz.

Agro Przemysł 01.07.2011
Zagrożenia biologiczne. Co kryje żywność?

Tekst dr inż. Lesława Juszczaka.

Jedząc np. owoce lub warzywa nie zastana-
wiamy się nawet nad tym, co zawierają w so-
bie oprócz witamin. Składniki różnego po-
chodzenia nie zawsze wpływają korzystnie na
nasz organizm. Niewinnie wyglądający
orzech czy seler mogą być źródłem różnych
zagrożeń dla zdrowia człowieka. 

Cukiernictwo i Piekarstwo 01.07.2011 r.
Projekt zakończony

Niskie stężenie glukozy we krwi, utrzymujące
się na jednakowym poziomie przez pewien
czas po spoży ciu posiłku, uważane jest za ko-
rzystne dla zdrowia, zwłaszcza u osób cierpią-
cych na cukrzycę typu 2. Waż nym celem pro-
jektu EU-Freshbake było polepszenie warto-
ści odżyw czej pieczywa, w tym między
inny mi obniżenie wartości indeksu glike-
micznego (1G) o 25%. Oznaczeń indeksu
glikemicznego dokonywano w Wydziałach
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Technologii Żywności Uniwersyte tu Rolni-
czego w Krakowie i Zagrzebiu. W toku ba-
dań wykazano, iż technologia polegająca na
mrożeniu częściowo podpieczonego pie-
czywa, tzw. PBF (z zn. partially baked and
frozen), istotnie obniżyła wartości 1G w po-
równaniu do tech nologii tradycyjnej.

Nauka i biznes 01.07.2011  r.
Wiedza odgrywa coraz większą rolę – jakość

kształcenia na Uniwersytecie Rolniczym.

 Rozmowa z prof. dr hab. Januszem Żmiją,

 Rektorem Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie

Obecnie polska gospodarka nie jest w opty-
malnym stopniu zainteresowana osiągnię-
ciami w nauce, ale w krajach rozwiniętych
wiedza odgrywa coraz większą rolę – rosną
wymagania, co do kwalifikacji pracowników.
My również stopniowo przechodzimy na
wyższy poziom rozwoju gospodarcze go,
a więc wiedza staje się coraz waż niejsza. Na-
stępuje ocena uniwersytetów pod kątem in-
nowacyjności, czyli, w jaki sposób wyniki ba-
dań zostają zastoso wane i wykorzystywane
w gospodar ce. Sytuacja taka powoduje, że bę-
dzie my szukać takich metod i sposobów, aby
intensywniej współpracować z gospodarką.

Top Agrar Polska Bydło 01.07.2011 r.
Za i przeciw probiotykom

Stosować probiotyki czy też nie? – zadają py-
tanie hodow cy. Stosowanie probiotyków czy
prebiotyków w dawkach pokarmowych dla
bydła nie jest tak oczywiste, jak w ży wieniu
trzody chlewnej czy drobiu, mówi prof. Zyg-
munt Maciej Kowalski UR w Krakowie. Nie-
stety, bakterie żwaczowe (a także pierwot-
niaki) skutecznie radzą sobie z probiotycz-
nymi bakteriami kwasu mlekowego, co
powoduje, że nie „do cierają” do jelita cien-
kiego, w którym klasycznie probiotyki po-
winny dzia łać.

Biznes& Ekologia 01.07.2011 r.
Złote żołędzie 2011 rozdane

Już po raz trzeci wybitni leśnicy zostali uho-
norowani Odznaką „Złotego Żołędzia”
w plebiscycie redakcji „Biznesu i Ekologii”.

W 2011 roku był to m.in. mgr inż. Adam Lu-
bera absolwent Wydziału Leśnego UR
w Krakowie. Adam Lubera cieszy się dużym
autorytetem społeczności lokalnej, a mir ten
płynie z wiedzy, którą zdobył i pogłębia do
dziś. Obecnie doktoryzuje się z zakresu
 leśnictwa na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. 

Packaging Polska 01.07.2011 r.
Świetlana przyszłość

Opakowalnictwo to ogromna, bardzo dyna-
micznie rozwijająca się dziedzina gospodarki,
która potrzebuje nowych, dobrze wyeduko-
wanych i przygotowanych technicznie kadr-
bije na alarm Polska Izba Opakowań. Izba
Opakowań rozpoczęła proces popularyzacji
kierunków studiów związanych z opakowal-
nictwem. Wśród uczelni, które prowadzą na-
ukę przedmiotu opakowalnictwo, jest Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie.

Polska Kurier Lubelski 02.07.2011 r.
Nowy Tydzień w Lublinie 04.07.2011 r.
Dziennik Wschodni Lubelski 05.07.2011 r.
Honorowy tytuł dla prof. Lipeckiego

Wczoraj Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
nadal tytuł doktora honoris causa profeso-
rowi Janu szowi Lipeckiemu z lubelskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego. Prof. Janusz
Lipecki jest jed nym z najwybitniejszych
w Pol sce twórców nowoczesnego sa downic-
twa. Przyczynił się m.in. do wprowadzenia
metod odchwaszczania bezpiecznych dla śro-
dowiska.

Polska Gazeta Krakowska 04.07.2011 r.
Dziwne studia

Małopolskie Krakowskie uczelnie mają bo-
gatą ofertę stu diów podyplomowych. Nie-
które kierunki brzmią nieco dziwnie. Ale jeśli
są potrzebne… np. na Uniwersy tecie Rolni-
czym można studio wać postęp w technologii
mle czarstwa (3 tys. zł). Na Uniwersytecie Pe-
dagogicz nym arteterapię, czyli terapię za po-
mocą sztuki (6 rys. zł), a Po litechnika Kra-
kowska oferuje bezpłatny kierunek zarządza-
nie ryzykiem powodziowym.

Dziennik Polski Nowosądecki 06.07.2011 r.
Brach na Koguta

Nieznany młody działacz Pol skiego Stronnic-
twa Ludowego Robert Brach z Nowego Sącza
zmierzy się w listopadowej wal ce wyborczej
ze znaną postacią na Sądecczyźnie, Stanisła-
wem Kogutem z Prawa i Sprawiedli wości.
Robert Brach ma 36 lat, pocho dzi z Zawady,
jest doktorantem Uniwersytetu Rolniczego
w Kra kowie, z zawodu kierownikiem skład-
nicy Agencji Rezerw Ma teriałowych w Sta-
rym Sączu. 

Życie na Gorąco 07.07.2011 r.
Ogromna niespodzianka ze strony syna

Dzieciom Maryli Rodowicz nie brakuje zdol-
ności. Najmłodszy syn pasjonuje się fotogra-
fią, a córka Katarzyna (29), po młodzień-
czych perturbacjach, właśnie kończy stu dia
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Zdobyła pierwszy w Polsce tytuł instrukto ra
Parelli, naturalnej pracy z końmi. Teraz Kasia
jeździ po całej Polsce i szkoli swoich uczniów.

Dziennik Polski. Kronika Krakowska

07.07.2011 r.
Naturalny plac zabaw prowokacją

Na trawniku koło „fortepianowej” fontanny
na Plantach stoi od pewnego czasu tablica in-
formująca, że jest to „naturalny plac zabaw”.
Warto jednak dodać, że ze względów sani -
tarnych nie jest wskazane korzystanie z wody
z żadnej fontanny w Krakowie. Z danych Za-
rządu Infrastruktury Komu nalnej i Trans-
portu wynika, że tylko z trzech fontann try-
ska woda taka, jaką mamy w kranach – na
placu Mariackim, na placu Wolnica oraz
w Rynku Podgórskim. W systemie za mknię-
tym (woda wpuszczana jest do systemu
i krąży w nim przez ok. miesiąc) działa min.
fontanna przy al. Mickie wicza (koło Uniwer-
sytetu Rol niczego).

Gazeta Wyborcza 07.07.2011 r.
Powrót Łososia

Gazeta Wyborcza 30.08.2011 r.
Łosoś z Wisły pilnie poszukiwany

Powrót Łososia. Po latach nie obecności
w polskich rzekach znów są łososie. Celem



78

projektu jest odrodze nie populacji łososia
w na turalnych warunkach. Inicjatorem akcji
jest WWF. Ekologom pomaga m.in. Uniwer-
sytet Rolniczy w Krakowie.

Dziennik Polski 09.07.2011 r.
Gazeta Krakowska 30.08.2011 r.
Szanse małych gospodarstw

O stanie obec nym, warunkach rozwoju, moż-
liwościach produkcyj nych i przyszłości ma-
łych gospodarstw wiejskich mó wiono wczoraj
w Krakowie podczas zorganizowanej na Uni-
wersytecie Rolniczym konferencji Teraźniej-
szość i przyszłość drobnych gospodarstw rol nych
w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele gmin, powia tów, insty-
tutów naukowych, uczelni, instytucji i agencji
rolniczych oraz sami rolnicy. 

Tygodnik Rolniczy Modna Gospodyni

15.07.2011 r.
Na stanowisku udojowym

W 2009 r. w Instytucie Inżynierii Rolniczej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
wespół z Katedrą Hodowli Bydła Uniwersy -
tetu Rolniczego im. H. Kołlątaja w Krako-
wie, rozpoczęto prace nad stworzeniem no-
wego czteroćwiartkowego diagnostycznego
apara tu udojowego. Jego konstrukcja opiera
się na koncepcji wykorzystania czujników
tempera tury mleka zamontowanych w kub-
kach udo jowych. 

Polska Gazeta Krakowska/ Nowosądecka/

 Podhalańska/ Tarnowska/ 

Małopolska Zachodnia 18.07.2011 r.
Debata o przyszłości

Polska prezydencja w Rad zie Unii Europej-
skiej już trwa i czas na rozpoczęcie dyskusji
o ważnych dla Polski kwestiach, mających
skutkować przez wiele lat. Jednym z takich
sektorów jest wspólna polityka rolna. O wa-
dze tego tematu naj lepiej świadczy fakt, że to
rolnicy byli jeszcze w roku 2003 najbar dziej
eurosceptyczną grupą za wodową. Tymcza-
sem to właśnie polska wieś stała się najbar-
dziej dynamicznie rozwijającym się sektorem
gospodarki. Nakłady na modernizację infra-
struktury zaowocowały, mówi prof. dr hab.

Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Dziennik Polski 20.07.2011 r.
Architekci krajobrazu opisują park Duchacki

Historia Woli Duchackiej jest nierozerwalnie
związana z te renami zielonymi, które od
dziesięcioleci należą do rodzi ny Bemów. Dziś
mieszkańcy nie wyobrażają sobie swojej
dzielnicy bez miejsca, którego obecny stan
wymaga gruntow nych prac pielęgnacyjnych
i ochrony przed deweloperami. Z pomocą
przyszli studenci Uniwersytetu Rolniczego,
któ rzy od dwóch lat kształcą się na kierunku
architektura kraj obrazu. Pomysłodawcą akcji
rewitalizacji Parku Duchackiego jest dr hab.
Wojciech Przegon, prof. UR.

Polska Głos Wielkopolski 20.07.2011 r.
Poznań – tu warto studiować!

Co piętnasty student w Polsce wiec ponad
120 tysięcy mło dych ludzi kształci się na jed-
 nej z 25 poznańskich uczelni wyższych. Naj-
lepsze Uczelnie przyrodnicze: Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uni-
wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwer-
sytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Nowiny Gliwickie 20.07.2011 r.
Multikam – „gwarancja na tysiąc lat”

Bogdan Kłopeć jako zootechnik z dyplomem
miał hodować lisy, a tworzy galante rię z ka-
mienia. Jego firma pro dukuje wyroby z kamie-
nia naturalnego dla budownictwa. Precyzji
i cierpliwości, jakiej wymaga pra ca w kamie-
niu, nauczył się w pierwszych la tach termino-
wania w zawodzie. Młody ma gister inżynier
z dyplomem zootechnika Akademii Rolniczej
w Krakowie zadebiutował w 1993 roku jako
rzemieślnik od galanterii l kamienia – zega-
rów, świeczników, przyciskarek do papieru. 

Polska Gazeta Krakowska Gorlicka

22.07.2011 r.
Krótko z powiatu. Łużna.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej od-
było się seminarium nt. Teraźniejszość i przy-

szłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii
Europejskiej. Podczas seminarium odbyła się
dyskusja zespołu osób z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie prowadzących semina-
rium z przybyłymi gośćmi. Jednym z punk-
tów seminarium była również prezentacja
i degustacja produktów regionalnych.

Echo Górnośląski Tygodnik Regionalny

27.07.2011 r.
Będzie druga tura

Echo. Górnośląski Tygodnik Regionalny

10.08.2011 r.
Gabriela Placha wójtem

Gabriela Placha oraz Adam Maćkowski
 spotkają się w drugiej turze wyborów, które
zdecydują, kto będzie wójtem Goczałkowic-
Zdroju. W wyborach z Adamem Maćkow-
skim zmierzy się Gabriela Placha absolwentka
Uniwersytetu Rol niczego w Krakowie. 

Życie Podkarpackie 27.07.2011 r.
Horyniec Zdrój. Czekają na decyzję

 konserwatora zabytków.

Wszystkie strony zainteresowane odnową
parku zdrojowego w Horyńcu-Zdroju mają
kolejny krok za sobą. W wyniku działań pod-
jętych przez Fundację Zygmunta i Jana Kar-
łowskich, studenci Uniwer sytetu Rolniczego
w Krakowie opracowali cztery koncepcje
jego renowacji. 

Polska Gazeta Krakowska 27.07.2011 r.
W Krakowie rusza budowa nowoczesnego

 centrum biotechnologii

Rozmowa z prof. Kazimierzem Strzałką, dy-
rektorem Małopolskiego Centrum Biotech-
nologii. Wczoraj zaprezentował Pan projekt
budowy Małopol skiego Centrum Biotech-
no logii, które ma powstać we współpracy
z prestiżowym niemieckim Towarzystwem
Maksa Plancka. Czy to zna czy, że teraz Kra-
ków stanie się ważnym ośrodkiem bio tech-
nologii? Czym będzie się zajmować krakow-
skie centrum? – To będzie regionalne cen-
trum tworzone przez dwie uczelnie –
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rol-
niczy. Ma być świetnie wyposażone, złożone
z kilku ośrodków o różnych specjalnościach
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naukowych. Będziemy prowadzić badania
przy użyciu unikalnej aparatu ry, której nie
ma gdzie indziej. Ma być także pomo stem
między przemysłem, a nauką. W tej chwili je-
steśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu na
wykonawcę budynku przy kampusie UJ na
Ruczaju. Za dwa, trzy miesiące zaczy namy
budowę. Budynek skoń czymy pod koniec
2012 roku.

Dziennik Polski 27.07.2011 r.
Małe może być zyskowne

Okres polskiej prezydencji w Unii Europej-
skiej to szansa dla polskiego rolnictwa, które
mimo upływu ponad pięciu lat od akcesji –
wciąż nie jest równoprawnie traktowane.
Chodzi nie tylko o wysokość dopłat bezpo-
średnich. W przypadku rolnictwa na połu-
dniu Polski kluczowe znaczenie mają wa-
runki dla rozwoju drobnych gospodarstw
rol nych, dominujących na tym terenie. – Pra-
wie 40 proc. małopol skich rolników nie ko-
rzysta dzisiaj z dopłat bezpośrednich i innych
świadczeń oferowa nych przez Wspólną Poli-
tykę Rolną Unii Europejskiej przypomina
prof. Zenon Pijanowski, prorektor Uniwer -
sytetu Rolniczego w Krako wie. 

Dziennik Polski 27.07.2011 r.
Korniki drukarze pożerają lasy w Gorcach

W Gorczańskim Parku Narodowym rocz nie
znika nawet do kilkudzie sięciu hektarów po-
szycia leś nego. Wszystkiemu winne są okresy
suszy, wiatry i roje korników. Działalność
korników najbardziej uaktywnia się przed
burzą. Wtedy można zaobserwować rójki,
które przypominają na lot szarańczy – wyja-
śnia prof. Jerzy Starzyk, entomo log leśny
z Uniwersytetu Rol niczego w Krakowie.

Nowiny 28.07.2011 r.
Co ma pełnia księżyca do chandry 

i złego humoru?

Cieszącą się złą sławą pełnia znalazła się
w centrum zainteresowania naukowców
z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego.
W trak cie kilkuletnich badań wykazali oni,
że jest to czas, kiedy ilość zbawiennych dla
orga nizmu jonów ujemnych drastycznie ma-

le je. Przesuwają się one w górne partie atmo -
sfery. Wraz z ich ubytkiem pojawiają się trud-
ności z oddychaniem, a w końco wym efekcie
niedotlenienie mózgu. Jony ujemne przyspie-
szają, bowiem przenikanie tlenu do płuc.

Dziennik Polski 28.07.2011 r.
Cuda małopolskiej kuchni

W sierpniu w Małopolskę ruszą wizytatorzy,
którzy oceniać będą smak i sposób podania po-
traw w tradycyjnych restauracjach. Do współ-
pracy przy tworze niu kryteriów oceny zapro-
szono zespół specjalistów, m.in. prof. Ewę Cie-
ślik z Uni wersytetu Rolniczego w Kra kowie.

Tygodnik Nadwiślański 28.07.2011 r.
Rzeczpospolita

Angorka 16.08.2011 r.
28.08.2011 r.

Ile można wycisnąć z nakrętki

Dobroczynne nakrętki

Zakrętki na wagę… zdrowia

W różnych miejscach w naszym mieście
można się natknąć na zbiórki plastikowych na-
krętek. Akcję zbierania nakrętek rozpoczęli
studenci krakowskiego Uniwersytetu Rolni-
czego z pobudek eko logicznych. Firmy recy-
klingowe takie nakrętki odkupują mniej więcej
za złotówkę za kilogram. Sprzedaż dużej ilości
zakrętek daje więc szansę tym, którzy nie dys-
ponują dostateczną sumą pie niędzy, by kupić
na przykład kosztowny sprzęt ortopedyczny.

Kropka TV 29.07.2011 r.
Wiem, że jestem szczęściarą. 

Rozmowa z Ewą Wachowicz.

Kuchnia zawsze była moja pasją. Dlate go zde-
cydowałam się studiować technologię żywno-
ści na Akademii Rolniczej w Krakowie.
W czasie studiów gotowałam dla całego pię-
 tra naszego akademika. Nie były to wymyśl ne
potrawy, na przykład młode ziemniaczki z ko-
perkiem, młoda kapusta… Później moje życie
pozmieniało się przez konkursy pięk ności. 

Polska Gazeta Krakowska 29.07.2011 r.
Akademiki to tanie hotele

Wiele krakowskich akademików zarabia
w czasie wakacji, wynajmując pokoje przy-

jezdnym. Daje to tu rystom szansę na tanie
zakwaterowanie blisko centrum miasta.
Atrakcyjną ofertę dla studentów ma DS
„Młodość” Uniwersytetu Rolniczego (ul.
Urzędnicza 68). Żacy tej uczelni w okresie
wakacyjnym płacą za dobę jedynie 18 zł od
osoby, studenci innych uczelni 27 zł.

Tygodnik Rolniczy Modna Gospodyni

29.07.2011 r.
05.08.2011 r.

Dodatki z „dopalaczami”

Tekst dr Pawła Górki z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. 
Firmy paszowe prześcigają się w pomysłach na
nowe, coraz lepsze dodatki paszowe. Wiele
z nich kupujemy, sugerując się namową, że:
Będą zdrowsze, dadzą więcej mleka. Czy
 rzeczywiście warto wówczas posłuchać? De-
cyzja o zakupie drogich dodatków paszowych
zapada najczęściej w gospodarstwach, które
popełniają podstawowe błędy w żywieniu
krów mlecznych. Hodowcy niesłusznie upa-
trują w nich ostatnią deskę ratunku.

Sad nowoczesny 01.08.2011 r.
Concorde, kiedy zbierać i jak przechowywać?

Tekst dr Jana Błaszczyka z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. 
Zdolność przechowalnicza gruszek jest ściśle
uzależniona od odmiany, stanu dojrzałości
owoców w czasie zbioru i sposobu ich prze-
chowywania. Stan dojrzałości owoców w cza-
sie zbioru jest głównym czynnikiem wpływa-
jącym na jakość przechowywanych gruszek,
dlatego tak ważny jest jego termin. Określa
się go najczęściej na podstawie kilku wskaźni-
ków: jędrności miąższu, zawartości ekstraktu
i stopnia rozkładu skrobi.

Top Agrar Polska Bydło 01.08.2011 r.
HF opasać krócej, ale intensywniej 

Tekst dr Andrzeja Węglarza z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Intensywność ży-
wienia buhajów oraz zdolność opasowa decy-
dują o optymalnej masie przy uboju, a tym
sa mym wpływają na uzyskiwane efekty eko-
nomiczne pro wadzonej produkcji. Zapocząt-
kowana w latach 90. XX w. hodowla  bydła
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mięsnego stworzyła podwaliny pod rozwój
tego kierunku produkcji bydlęcej. Niestety,
wysokie koszty produkcji wołowiny od ras
mięsnych powodują, że rozwój cho wu bydła
mięsnego w Polsce jest obec nie ograniczony.
Dlatego głównym źró dłem do produkcji wo-
łowiny są i nadal będą zwierzęta pochodzące
od bydła służącego do produkcji mleka.

Top Agrar Polska Bydło 01.08.2011 r.
Zadbaj o dobrą kiszonkę z kukurydzy

Tekst prof. Zygmunta M. Kowalskiego. 
Uprawa kukurydzy nie jest ani łatwa, ani ta-
nia, a minio ne lata pokazały, że może być rów-
nież zawodna. To, co z takim trudem urosło
na polu, nie może być w żadnym stopniu
zmarnowane. Kukurydzę łatwo ukisić, co za-
wsze nieco zmniejsza „czujność”, bo przecież
i tak się zakisi! Jeżeli tak, do dlaczego kiszonki,
które przesyła ne są do naszego laboratorium
są tak różne? Wartość pokarmowa kiszonki
z kukurydzy zależy nie tylko od proce su fer-
mentacji, który z reguły się uda je. Wielkie zna-
czenie ma również to, co się kisi, czyli wartość
pokarmowa zakiszanego materiału, a także to,
jak się kiszonkę wybiera z silosu.

Warzywa 01.08.2011 r.
Resztki pożniwne źródłem patogenów

Tekst prof. dr hab. Stanisława Mazura z Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie. Pro-
blemy z chorobami warzyw występują w każ-
dym roku i związane są m.in. z możliwością
przezimowania patogenów na pozostawio-
nych po zbiorach resztkach roślin. Niszcze-
nie resztek pożniwnych zapobiega zachowa-
niu się źródeł infekcji na polu lub w jego
 pobliżu.

Warzywa 01.08.2011 r.
Chronić korzenie przed gniciem

Tekst dr Jacka Nawrockiego z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Zgnilizna twardzi-
kowa może powodować znaczne straty w plo-
nie warzyw korzeniowych. Jej źródłem są skle-
rocja, które zimują na resztkach roślinnych
w glebie, a także grzybnia występująca na reszt-
kach gleby w niedostatecznie odkażonych
przechowalniach czy tunelach foliowych.

Gazeta Wyborcza Kraków 05.08.2011 r.
Leczenie ogrodem

Sadzenie, podlewanie, przycina nie, dotyka-
nie, wąchanie – to hortiterapia. 
Pierwszą taką w Polsce me todę wspomaga-
jącą leczenie stosu je się w Ogrodzie Bota-
nicznym UJ. Kraków to prawdo podobnie
pierwsze miasto w na szym kraju, gdzie roz-
poczęto właś nie takie leczenie ogrodem.
Udało się, bo połączyły siły trzy instytu cje
i jedna prywatna firma: Woje wódzki Specja-
listyczny Szpital Dzie cięcy im. św. Ludwika,
Ogród Bota niczny UJ, Uniwersytet Rolni-
czy oraz pracownia florystyczna Flo wer
Land.

Polska Gazeta Krakowska 05.08.2011 r.
Rośliny leczą dzieci

Fakt 08.08.2011 r.
Leczą dzieci kwiatami

Dziennik Polski 13.08.2011 r.
Zdrowie wśród roślin

Krakowski Ogród Botaniczny, Uniwersytet
Rolniczy i szpital św. Ludwika prowadzą zaję-
cia dla małych pacjentów z zabu rzeniami na-
rządu ruchu. Polega ona na sadzeniu roślin,
ich pielęg nacji oraz na warsztatach, gdzie
dzieci poznają ogród wszystkimi zmysłami.

Polska Gazeta Krakowska 06.08.2011 r.
Są wolne miejsca na studiach dziennych

Na więk szości małopolskich uczelni od bę-
dzie się rekrutacja uzupełnia jąca na studia
stacjonarne pierwszego stopnia. Uniwersytet
Rolniczy – tu nadal są wakaty na sześciu kie-
runkach: technice rolniczej i leśnej, rolnic-
twie, leśnictwie, ogrodnictwie, zootechnice
i ryba ctwie. 

TOP – Tygodnik Opoczyński 12.08.2011 r.
Wizyty szkoleniowe w Małopolsce

W ostatnim czasie przedstawiciele LGD
„Nad Drzewiczką” dwukrotnie odwiedzili
Małopolskę. Wyjazdy miały charakter szkole-
niowy.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń
z Małopolską Siecią LGD oraz rozważenie
możliwości wspólnej realizacji projektów.
Lokalną Grupę Działania „Nad Drzewiczką”

reprezentowała Aneta Niemirska, członkini
Rady Stowarzyszenia. Program pierwszego
dnia obejmował udział w konferencji Kapitał
ludzki i społeczny a jakość życia na obszarach
wiejskich Małopolski. Sympozjum mia ło miej-
sce na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, który wspólnie z urzę-
dami marszałkowskimi w Łodzi i Krakowie
był współorganizato rem szkolenia.

Głos Ziemi Cieszyńskiej 12.08.2011 r.
Świerki- krajobraz po klęsce

Na naszych łamach zamieszczaliśmy drama-
tyczne teksty o umieraniu beskidzkich lasów
i klęsce świerkowych drzewostanów. W 2003
roku opracowano Pro gram dla Beskidów, ma-
jący na celu inten syfikację przebudowy mo-
nokultur świerko wych i szczegółowo precy-
zujący sposoby postępowania hodowlanego
i ochronnego. Uwzględniając wyniki badań
naukowców z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, w 2003 roku zakres przebu-
dowy na najbliższe dwudziestolecie okre-
ślony został na poziomie około 20 tysięcy
hektarów.

Dziennik Polski 13.08.2011 r.
Produkt górski – kolejne pole do popisu

Unia Europejska przymierza się do stworze-
nia nowej kategorii produktów prawnie
chronionych. Nowością, jest stworzenie sys-
temu jakościowego dla produktu górskiego.
Postulowało o to wiele środowisk przez wie le
lat, m.in. Uniwersytet Rolni czy z Krakowa –
mówi przed stawiciel ministerstwa.
Jak za znacza Goszczyński, aby pro mować
i wyróżniać te wyroby, które są robione tylko
i wy łącznie na terenach górskich. Producenci
z tych terenów mają otrzymać prawo do po-
 sługiwania się specjalnym logo na swoich
produktach, by kon sumenci mieli pewność
co do ich pochodzenia.

Dziennik Polski 16.08.2011 r.
Małe nie zawsze jest piękne

Rozdrobnienie terenów rol nych, w połącze-
niu z niską wydajnością produkcji, ma duży
wpływ na poziom dochodów z rol nictwa –
O rozdrobnieniu i silnym regionalnym
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 zróżnicowaniu agrarnym rolnictwa świadczy
udział gospodarstw zdecydowanie małych
o pow. do 5 ha, które w trzech wojewódz-
twach – mało polskim, podkarpackim świę-
to krzyskim – stanowią ok. 50 proc. ogółu,
podczas gdy na północy Polski – 24-29 proc.
Ponadto w woj. warmińsko-mazurskim go-
spo darstwa o pow. powyżej 30 ha stanowią
9,5 proc., a w Małopolsce zaledwie 0,2 proc.
– podkreśla prof. dr hab. Wiesław Musiał
z Uni wersytetu Rolniczego w Krako wie.

Owoce Warzywa Kwiaty 16.08.2011 r.
Tipburn obniża jakość

Tipburn jest chorobą atakującą brzegi mło-
dych liści wewnętrznych kapusty pekińskiej
– o sposobach zapobiegania tej chorobie oraz
właściwej pielęgnacji uprawy pisze dr hab.
Andrzej Kalisz z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Gazeta Wyborcza 17.08.2011 r.
Nie ma sposobu na ślimaka szkodnika

Ślinik luzytański i pomrowik plamisty to naj-
popularniejsze szkodniki roślin w naszych
ogrodach. Dla naszego środowiska zlikwido-
wanie tych szkodników byłoby najlepszym
rozwiązaniem – informuje Dariusz Ropek,
pracownik naukowy Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Tygodnik Rolniczy 19.08.2011 r.
Żeby hodowla się opłacała

Na terenie województwa Śląskiego w 23 gmi-
nach odbędzie się szereg szkoleń w ramach
projektu Produkcja mięsa wysokiej jakości –
szansą dla opłacalności produkcji zwierzęcej.
Zostaną one sfinansowane z funduszy UE,
w ramach Progra mu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Poprowadzą je specjaliści z Uni-
 wersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu
Zootechniki Państwowego Instytutu Badaw-
czego i ŚODR.

Gazeta Krakowska 19.08.2011 r.
Warto żyć na wsi!

Wywiadu dla gazety udzielił marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Marek Sowa,
w którym mówi o planach dla województwa

na następne lata m.in. o powstaniu weteryna-
rii współtworzonej przez UJ i Uniwersytet
Rolniczy.

Gazeta Krakowska 19.08.2011 r.
Kulturowy redyk na Błoniach

Wywiad z Jackiem Soską wiceprzewodniczą-
cym Sejmiku Województwa Małopolskiego,
w którym mówi m.in. o zbliżającej się konfe-
rencji na Uniwersytecie Rolni czym, która od-
będzie się 16 i 17 września pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytuł wy-
darzenia to Dni Kultury Pasterskiej Karpat.

Gazeta Krakowska 24.08.2011 r.
Nauczą się promować wynalazki

Każdego roku na krakowskich uczelniach
powstaje wiele nowych wynalazków, np. na
Uniwersytecie Rolniczym trwają prace nad
apa ratem do dojenia krów, który jed nocze-
śnie diagnozuje stan zdro wia zwierzęcia i po-
zwala np. na wykrycie ciąży. Większość wy-
nalazków trafia jednak do szuflady. 

Życie Podkarpackie 24.08.2011 r.
Mają już wykonawcę

W Horyńcu na Podkarpaciu ruszy w końcu
odbudowa parku zdrojowego. 
Pięć różnych koncepcji za gospodarowania
parku zdrojowego na początku czerwca
przedstawili stu denci Uniwersytetu Rol ni-
czego w Krakowie.

Tygodnik Nadwiślański 25.08.2011 r.
Obrazów 2011

W ramach sadowniczych dożynek posiadają-
cych rangę Europejskiego Święta Jabłka
w Obrazowie, odbędzie się międzynarodowa
konferencja sadownicza, w której weźmie
udział dr Michał Pniak z Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie.

Poradnik Rolniczy 28.08.2011 r.
Bez lizawek ani rusz

Gospodarskie pasze nie zawsze zaspokajają
zapotrzebowanie bydła na cenne minerały,
dlatego pokarm powinno się uzupełniać mie-
szankami pokarmowymi wzbogaconymi
w wapń, fosfor, sód i chlor. Badania przepro-

wadzone na UR w Krakowie wykazały, że nie-
dobór jodu, podobnie jak u ludzi, u zwierząt
prowadzi do powiększenia gruczołu tarczycy.

Gazeta Krakowska 29.08.2011 r.
Chronione ptaki na muszce myśliwych

W Osieczanach ustrzelona została cenna kra-
kwa. To zdarzenie wywołało dyskusję na temat
rozpoznawania przez myśliwych gatunków
chronionych. Według ornitologów ta wiedza
jest zbyt mała. Szef koła „Bażant” nie zgadza
się jednak z opiniami ornitolo gów i podkreśla,
że każdy kandydat na myśliwego prze chodzi
kurs, na którym się tego uczy. W naszym rejo-
nie kursy takie prowadzą wybitni specja liści,
m.in. z Uniwersytetu Rolni czego, a wśród
nich jest np. pro fesor Zbigniew Bonczar, wy-
bitny znawca ptaków drapieżnych.

Cogito 01.09.2011 r.
Leśni ludzie

Natalia Pyskaty studentka Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie opowiada o urokach stu-
diowania kierunku Leśnictwo, o wyjeździe,
podczas którego studenci zbierali materiały
o pluszczach, ptakach, przypominających
kosy, a potrafiącyhc nurkować w potokach
górskich jak kaczki. Interesujące były też pro-
wadzone na Helu badania zachowania beha-
wioralnego nurogęsi. – Obserwowaliśmy od
świtu stado nurogęsi, zaopatrzeni w lornetki,
lunety, aparaty fotograficzne. Po tym wyjeź-
dzie powstała praca nagrodzona na ogólno-
polskiej sesji kół naukowych.

Top Agrar 01.09.2011 r.
Dodatki paszowe: zbytek, czy konieczność?

Wobec bardzo bogatej oferty dodatków pa-
szowych dla krów, producenci mleka są czę-
sto bezradni - na który się zdecydować? Jaką
przyjąć strategię przy wyborze tych prepara-
tów? Kiedy są one zbyteczne, a kiedy wręcz
nie zbędne? Na te pytania odpowiada prof.
ZM Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego

Top Agrar 01.09.2011 r.
Własne loszki, wiesz co masz?

Selekcja loszek z własnego stada to oszczęd-
ność kosztów. Prawidłowo prowadzona, daje
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dobre matki, odporne na warunki środowi-
skowe chlewni. Autorem artykułu jest dr To-
masz Schwarz.

Nowoczesna Uprawa 01.09.2011 r.
Zapomnieć o pługu?

Głównym celem rezygnacji z uprawy płużnej
nie jest wzrost plonów, ale ograni czenie kosz-
tów i dotrzyma nie optymalnych terminów
siewu pisze dr Arkadiusz Artyszak z SGGW
w Warszawie
W doświadczeniu przeprowadzo nym na
Akademii Rolniczej w Krako wie w latach
2002-04 wyniki badań nad uproszczeniem
uprawy pod jęcz mień jary i bobik były zróż-
nicowane. Średnio za 3 lata uprawa uprosz-
czona spowodowała obniżenie plonu jęcz-
mienia jarego o 23% w sto sunku do uprawy
pełnej (tradycyjnej). W przypadku bobiku
spadek plonu wy niósł zaledwie 5%. Przed-
plonem dla jęczmienia jarego była pszenica
ozima, natomiast dla bobiku jęczmień jary.
Przy obu sposobach uprawy po zbiorze
przedplonu zastosowano kultywator pod-
orywkowy z broną. 

25 pomysłów na firmę 01.09.2011 r.
Proinnowacyjnie

Trwa konkurs na najlepszą pracę magister ską,
inżynierską lub licencjacką z zakresu in nowa-
cyjnej przedsiębiorczości akademickiej, ogło-
szony przez Centrum Transferu Techno logii
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zgło-
szenia przyjmowane są do 20 września br.
Regulamin konkursu na stronie kreatorinno-
wacyjnosci.ur.krakow.pl.

Głos Ziemi Cieszyńskiej 02.09.2011 r.
Błonnik, czyli prozdrowotnie i smacznie

Zdrowa żywność wzbogacona błonnikiem
przekonuje do siebie coraz liczniejsze grono
klientów. Po trwa jących dwa lata próbach,
prowadzonych przez wywodzącą się z Kra-
kowa firmę ProFibra, pra ce zakończyły się
pełnym sukcesem. Rada Na ukowa firmy
którą tworzą wybitne specjalistki w zakresie
technologii żywności: prof, dr hab. Halina
Gambuś, kierownik Kate dry Technologii
Węglowodanów Uniwersytetu Rolniczego

w Krakowie oraz dr hab. Teresa Leszczyńska,
kierownik Katedry Żywienia Człowieka
w krakowskiej uczelni.

Dziennik Polski 02.09.2011 r.
Dzieci fortuny

Jerzy Mazgaj (delikatesy Alma, Krakowski
Kredens, butiki z ekskluzywną odzieżą), do
fortuny (blisko 200 mln zł wg Forbesa) do-
szedł wspólnie z żoną od zera. Ich córka uro-
dziła się, gdy mieszkali w akademiku (Bar-
bara studiowała w Akademii Rolniczej, Jerzy
– na UJ germanistykę – nie skończył, bo za-
jął się biznesem, by utrzymać rodzinę).

Gazeta Wyborcza/Częstochowa 02.09.2011 r.
Lipa sucha w bruku

Usychają lipy w III Alei. Od po czątku kondy-
cja drzew była jednak nie najlepsza – praw-
dopodobnie za szkodził im brak odpowied-
niej ilo ści wody. Miasto poprosiło nawet
o diagnozę krakowski Uniwersytet Rolniczy.

Gazeta Wyborcza 03.09.2011 r.
Awansował z kierownika działu ochrony

 przyrody na dyrektora SPN

Kandydatury dwóch osób, które uzyskały
największą liczbę punktów, zostały przedsta-
wione ministrowi środo wiska Andrzejowi
Kraszewskiemu. On powołał na stanowisko
Wojciecha Świątkowskiego. Nowy dyrektor
ma 52 lata. Ukończył Wydział Leśny Akade-
mii Rolniczej w Krakowie.

Dziennik Polski 03.09.2011 r.
Od poniedziałku do niedzieli

Po raz pierwszy od zaku pu byłego ośrodka
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jego
nowy właściciel Jerzy Kara kuła postanowił
go trochę za reklamować. Ponieważ ośro dek
nazywający się teraz Domki w lesie leży na   -
terenie prastarej łemkowskiej osady, zrobił
 festyn łemkowski. 

Fakt 06.09.2011 r.
Odchudzasz się? Czytaj etykiety!

Skuszeni napisem „Light” sięgamy po lekką
żywność by nie tyć. Uważajmy, bo może to
być pułapka. Co zawierają w sobie „lekkie”

produkty? Z reguły tam gdzie jest mniej
tłuszczu, jest więcej węglowodanów. Tyjemy
więc zamiast się odchudzać – ostrzega prof.
Monika Wszołek z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Dziennik Polski 07.09.2011 r.
Oscypek z Błoń podzielił Krakowian

Dziennik Polski Podhalański 09.09.2011 r.
Owce będą piły tę samą wodę, co krakowianie

Od soboty 150 owiec będzie się pasło w cen-
trum Krakowa. To pomysł, by promować
małopolskie trady cje. Wśród mieszkańców
pojawiła się jednak obawa, że ruch samocho-
dowy na pobliskich ulicach może zaszkodzić
jakości sprzeda wanych serów i mleka. Dr Pa-
weł Mundała z Katedry Ekologii, Klimatolo-
gii i Ochro ny Powietrza Uniwersytetu Rolni-
czego nie widzi zagrożenia ani dla zwierząt,
ani dla ludzi, którzy będą jedli wyroby
z owczego mleka.

Gazeta Krakowska 07.09.2011 r.
Baca i owce z Podhala jadą podbijać Kraków

Gazeta Wyborcza 19.09.2011 r.
Owce się pasą. Politycy walczą o głosy

Część owiec, które pasą się na Błoniach bę-
dzie w dniach 16-17 września przepędzona
pod gmach krakowskiego Uni wersytetu Rol-
niczego, gdzie od bywać się będzie konferen-
cja naukowa pt. Dni kultury pa sterskiej Kar-
pat, na którą przybędzie również Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki.

Dziennik Polski 09.09.2011 r.
Dyplom po dyplomie za darmo

Masz już tytuł magistra lub in żyniera ale
chcesz poszerzyć horyzonty? Możesz skorzy-
stać ze bezpłatnych lub częściowo finansowa-
nych studiów podyplomowych m.in. na Uni-
wersytecie Rolniczym. 

Dziennik Polski 09.09.2011 r.
Dużo zieleni, małe domy

Projekt planu zagospodarowania obszaru
„II Kampus AGH” obejmuje ok. 140 ha
w Dzielnicy VI Bronowice. To tereny AGH,
Uniwersytetu Rolniczego i prywatne. Mog -
łyby tu powstać np.: uczelniana biblioteką
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 stołówka, a nawet budynek wydziału uczelni.
Jest możliwość, by stanęły akade miki i mniej-
sze domy dla pra cowników (nie będzie tam
do puszczonej dużej intensywności zabu-
dowy).

Polska Gazeta Krakowska 10.09.2011 r.
Miniaturowy świat świątyń

Będąc w bieszczadzkich stronach warto za-
trzymać się w Myczkowcach. W tutejszym
Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana
Pawła II, zgromadzono niezwykłą kolek cję:
sto kilkadziesiąt makiet miniatur starych
drewnianych koś ciołów, cerkwi greckokato-
lickich i prawosławnych z terenów Pol ski po-
łudniowo-wschodniej oraz Słowacji i Ukra-
iny. Ośrodek zaprasza też do założonego tu-
taj w ub. r. Ogrodu Biblijnego. Spacer po tym
ogrodzie, pro jektu dr inż. Zofii Włodarczyk
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, to
naprawdę pouczająca lekcja biblijnej historii
zbawienia i botaniki. 

Dziennik Polski 13.09.2011 r.
Sęp w Mydlnikach

Dziennik Polski 29.09.2011 r.
Pożegnanie z sępem

Sęp płowy wielki, padlinożerny ptak – trafił
do Stacji Do świadczalnej Katedry Zoologii
i Ekologii Uniwersytetu Rolni czego w Mydl-
nikach. Ptak do dwóch tygodni zostanie wy-
puszczony w okolicach Krakowa, by mógł
wrócić w swoje strony. To prawdopodobnie
piąty (a czwarty udokumentowany) w tym
roku przypadek pojawienia się sępa w Mało-
polsce.

Polska Gazeta Krakowska 16.09.2011 r.
Należy łączyć teorię z praktyką

Wywiad z prof. dr hab. inż. Urszulą Litwin –
kierownikiem Katedry Geodezji Rolnej, Ka-
tastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. Według mnie w Polsce
potrzebna jest nowa jakość nauki i kształce-
nia. Działania Uniwersytetu Rolniczego
w ramach projektu VITAL LAND SCAPES
obejmują przede wszystkim przepro wadzenie
złożonego, innowacyjnego projektu pilota-
żowego opierającego się na zaawansowanych

wizualiza cjach 3D w gminie Mściwojów.
W efekcie pow staną technologicznie wa-
rianty zmian w krajobrazie opracowane
wspólnie z zainteresowanymi, czyli miesz-
kań cami, instytucjami i władzami.

Polska Gazeta Krakowska 16.09.2011 r.
Kolejny dowód naszej kompetencji

Wywiad z prof. dr. hab. inż. Janem Paweł-
kiem. Projekt VITAL LANDSCAPES sku-
pia partnerów z ośmiu instytucji z Niemiec,
Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii
i Węgier. Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji dysponuje doświadczoną kadrą na-
ukową, która dzięki udziałowi w projektach
poszerza zakres swojej działalności badawczej
i dydaktycz nej o nowoczesne rozwiązania
wdra żane przez partnerów, co owocuje nie-
ustannym podnoszeniem kwalifi kacji i jakości
naszej pracy. Efektem udziału Uczelni w pro-
jektach mię dzynarodowych jest nie tylko roz-
wój naukowy jednostek, ale też podno szenie
jakości kształcenia studentów na Wydziale.

Dziennik Polski 16.09.2011 r.
Władzy na niczyj ucisk nie użyję…

4 czerwca br. ponownie roz poczęła nowe
rządy ekipa królewsko marszałkowska Bract -
wa Kurkowego. Intronizacja króla kurko-
wego Józefa Hojdy odbyła się na Rynku
Głównym. Drugi marszałek Piotr M. Mikosz
jest zna nym krakowskim menedże rem, absol-
wentem Uniwersy tetu Jagiellońskiego, magi-
s trem prawa, studiował rów nież podyplo-
mowe na Uni wersytecie Rolniczym.

Obserwator lokalny 17.09.2011 r.
Olfabet

Gołębiowska Ewa (ur. 1968 r.) w latach
2006-2010 przewod nicząca Rady Miasta Pil-
zno, rad na gminy 1998 r. Od 2010 roku bur-
 mistrz Pilzna. Absolwentka Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.

Słowo sportowe 19.09.2011r .
Jestem dobrze przygotowana 

do pracy w Sejmie

Dr inż. Ewa Mańkowska. PSL Pozycja 1. Li-
sta nr 5. Okręg wyborczy nr 3. Z wykształ -

cenia jest inżynierem zoo technikiem. Skoń-
czyła Aka demię Rolniczą w Krakowie. 

Polska Gazeta Krakowska 19.09.2011 r.
Program Krakowskiego Salonu Maturzystów

Perspektywy 2O11

26 i 27 września, prezentacja oferty dydak-
tycznej Uniwersytetu Rolniczego

Dziennik Polski 19.09.2011 r.
Podpiszą list intencyjny

Polska Gazeta Krakowska 20.09.2011 r.
Chcą osuszyć Chechło na minimum dwa lata

Dziennik Polski Małopolski Zachodniej

20.09.2011 r.
List intencyjny w sprawie Chechła.Trzebinia,

Rewitalizacja zalewu potrwa do 2018 roku

W przyszłości zalew Chechło w Trzebini ma
szansę wyglądać dużo ładniej niż dziś. Wła-
dze gminy chcą przeprowadzić tu re witaliza-
cję. W projekcie bierze udział Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie. 

Dziennik Polski 20.09.2011 r.
Zainwestował w siebie

Krakowianin Marcin Łepkowski przez po-
nad dwa miesiące trenował w ojczyźnie
boksu tajskiego – Tajlandii.
Od 28 czerwca do 31 sierpnia na wyspie Sa-
mui, znajdującej sie w ojczyźnie muaythai
Taj landii, przebywał jeden z czo łowych pol-
skich specjalistów boksu tajskiego Marcin
Łep kowski z Raczadamu Kraków. Łepkowski
nie zaniedbuje nauki. Studiuje zarządzanie
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Ukończył III rok i czeka go obrona pracy li-
 cencyjnej.

Dziennik Polski 21.09.2011 r.
Polska Gazeta Krakowska 23.09.2011 r.
Już dziś nieziemskie emocje, 

kolejna Noc Naukowców

Moc atrakcji w Noc Naukowców

Dziennik Polski 24.09.2011 r.
Noc pełna naukowców

Małopolska Noc Nau kowców rozpocznie się
w piątkowy wieczór (23 września). Po raz ko-
lej ny podwoje otworzą placówki nau kowe
i edukacyjne w Krakowie, Tarnowie, Nowym
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Sączu i Niepoło micach. W Krakowie będzie
można zwie dzić m.in. Uniwersytet Rolniczy.

Gazeta Wyborcza 22.09.2011 r.
Rektor rządzi i dzieli

Polska Gazeta Krakowska 29.09.2011 r.
Same piątki stypendium już nie zagwarantują…

Od nowego roku akademickiego rektor zde-
cyduje, którzy studenci dostaną stypendia.
Teraz najlepsi powalczą o sty pendium rek-
tora, które zastąpi nauko we i za osiągnięcia
sportowe. Na Uni wersytecie Rolniczym stu-
dent może się starać o stypendium rektora
z każdego tytułu – średnia ocen, wyniki
sportowe, artystyczne i naukowe nie są łą-
czone ani punktowane. 

Dziennik Polski 22.09.2011 r.
Państwo musi nas usłyszeć 

Galicyjska Izba Budownictwa powstała
w czerwcu w Kra kowie. Powołało ją do
 życia 65 firm działających w naszym regio-
nie. Izba stawia sobie za cel skuteczne dzia-
łanie na rzecz ochrony interesów bran ży
 budowlanej. W na szym gronie znajdują się
banki, szkoły budowlane, mamy rów nież
 akces ze strony uczelni: Politechniki Kra-
kowskiej, AGH, Uniwersytetu Ekonomicz -
nego oraz Uniwersytetu Rol niczego, który
ma wiele kie runków związanych z działal -
nością inwestycyjną realizowa ną w środowi-
sku rolniczym.

Polska Gazeta Krakowska 22.09.2011 r.
Kwitną zestresowane kasztany

Kasztany wzdłuż alei Solidarności w Krako-
wie kwitną prawie tak mocno jak w maju. To
zjawisko nie jest jednak zapowiedzią wiosen-
nej pogody. To efekt tego, że kasztany się stre-
sują – mówi prof. Piotr Muras z Katedry Ro-
ślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego.

Gazeta Wyborcza Kielce 22.09.2011 r.
Staw w parku miejskim za mały 

dla dużych karpi i amurów

Niemal 70 proc. wszystkich ryb odłowiono
wczoraj w stawie w kie leckim parku miej-
skim. Specjaliści z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie uznali, że ryb jest za dużo i mu-
sieliśmy wyłowić głów nie te starsze, duże
okazy – mówi Robert Urbański, dyrektor
wydziału ochrony środowiska w ratuszu.

Dziennik Polski 22.09.2011 r.
Błękitne motylki blokują krakowskie budowy

Najpopularniejszym sposobem na powstrzy-
manie inwestycji w Krakowie stało się znale-
zienie w jej pobliżu chronionego owada. Por-
tugalska firma wycofała się niedawno z bu-
dowy osiedla na krakowskim Zakrzówku,
tłu macząc, że projekt planu przy gotowany
przez miasto nie po zwala na dochodową
 inwesty cję.
Zdaniem Patrycjusza Nowika, doktoranta
z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu

Rolniczego, każdy pretekst jest dobry, aby
chronić ginące gatunki. 

Dziennik Polski 23.09.2011 r.
Wybierzmy hity 20-lecia dzielnic

Poszukujemy najważniejszych wydarzeń,
przedsięwzięć i inwestycji, dzięki którym
Kraków zmienił swe oblicze. Dzięki stara-
niom mieszkańców i radnych Dzielnicy XI
w rejonie ul. Estońskiej będzie park Du-
chacki. Studenci Uniwersytetu Rolniczego
nieodpłatnie opracowują koncepcje zagospo-
darowania parku.

Dziennik Polski 24.09.2011 r.
Otwórzcie serca i portfele

Nurkowanie to doskonała forma aktywności
dla niepełnosprawnych. Nurkowanie pomaga
odkryć nieznane dotąd możliwości własnego
ciała, uwierzyć we własne siły i przekroczyć
bariery. Tadeusz Masztalerz po dwodnym
światem interesował się od zawsze. Jako kie-
runek studiów wybrał ichtiologię na Uniwer-
sytecie Rolniczym. 

Polska Gazeta Krakowska 24.09.2011 r.
Będą uczyć, jak produkować wino

Uniwersytet Jagielloński otwiera nowy, uni-
katowy kie runek, jakiego nie było do tej pory
w Polsce. Uczelnia propo nuje studentom
enologię, czyli naukę zajmującą się produkcją
wina. Uniwersytet Rolniczy dwu krotnie pró-
bował uruchomić taki kierunek. Ze względu
na małą liczbę chętnych, osoby były kiero-
wane na technologię żywności.
Gazeta Pomorska 26.09.2011 r.
Zdemaskowali niedobre grzyby

Problem z mikotoksynami zaczyna się na
polu i w sadzie – stwierdziła prof. Małgo-
rzata Mańka podczas bydgoskiego sympo-
zjum Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi
ludzie. Dzięki takim konferencjom pozna-
jemy nowe trendy w patologii roślin. Więk-
szość gatunków grzy bów nie szkodzi czło-
wiekowi. Groźne są natomiast toksyczne me-
tabolity niektórych z nich – mikotoksyny.
Mikotoksyny mogą zaszkodzić każdemu,
mówi dr inż. Robert Jankowiak z Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie.
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Dziennik Polski 27.09.2011 r.
Krzyżaki polubiły kładkę Bernatka

Kładkę Bernatka skolonizo wały dwa gatunki
pająków. Jest ich mnóstwo i wyglądają na bar-
dzo dobrze odżywione. Jak wynika z obser-
wacji Patrycjusza Nowika z UR, w tym miej-
scu można spotkać dwa gatunki pająków:
krzyżaka nadwodnego i kołosza szczelino-
wego. Oba należą do rodziny krzyżakowa-
tych. Oba te gatunki są całkowicie niegroźne
dla człowieka.

Dziennik Polski 28.09.2011 r.
Zakręceni wolontariusze z plakatów

Studenci Uniwersytetu Rolniczego zrewolu-
cjonizowali myślenie o niesieniu pomocy.
W całej Polsce ludzie zaczęli zbierać plastikowe
zakrętki. To efekt akcji, która oprócz wymiaru
ekologicznego ma przede wszystkim pokazać,
jak w łatwy sposób każdego dnia można poma-
gać niepełnosprawnym dzieciom. 

Top Agrar Polska Bydło 01.10.2011 r.
Kiedy zakończyć opas byków?

Tekst dr Andrzeja Węglarza z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Zbyt intensywne
żywienie może prowadzić do otłuszczania się
bydła, a tym samym do pogorszenia wartości
rzeźnej tuszy. U zwierząt starszych spada
także tempo przyrostów i następuje zużycie
składników pokarmowych. 

SAD Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa

01.08.2011 r.
Ekonomicznie i praktycznie o produkcji jabłek

Według prof. Czesława Nowaka z UR, pro-
dukcja jabłek na świecie wciąż wzrasta,
a owoce te – patrząc globalnie – zyskują coraz
większą liczbę odbiorców, czego nie można
powiedzieć np. o bananach. 

Dziennik Elbląski 29.09.2011 r.
Zaklinaczka koni w Bibliotece Motyli

Katarzyna Jasińska, licencjo nowana instruk-
torka Parelli Natural Horsemanshi, jedyna
w Polsce „zaklinaczka” koni, będzie boha-
terką spotkania w Bibliotece Elbląskiej.
Jest autorką licznych publikacji w prasie jeź-
dzieckiej, prowadziła także pokazy zajęcia

praktyczne z zakresu psychologii treningu
koni dla studentów Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Dziennik Polski 29.09.2011 r.
Umowy ze studentami pod znakiem zapytania

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o szkolnic-
twie wyższym, od nowego roku aka demic-
kiego na uczelniach mają obowiązywać
umowy ze studentami studiów stacjonarnych.
Na Uniwersytecie Rolniczym projekt umów
ze studentami jest w trakcie opracowywania.

Dziennik Polski 30.09.2011 r.
Małopolski Festiwal Innowacji 

Eurobiotech 2011 (do 15 października)

Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Rolniczy, Polska Akademia Nauk,
Polska Federacja Biotechnologii, Targi w Kra-
kowie, Klaster LifeScience Kraków, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Tygodnik Rolniczy Modna Gospodyni

30.09.2011 r.
Stabilność do poprawki

W produkcji kiszonek należy dążyć do ograni-
czenia strat składników pokarmowych podczas
fermentacji poprzez przestrzeganie określo-
nych procedur oraz dodatek preparatów uła-
twiających zakiszanie. Tekst Arkadiusza Sza-
łaty z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Polska Gazeta Wrocławska 30.09.2011 r.
Profesor Stanisław Urban, członkiem honoro-

wym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa

i Agrobiznesu

Profesor Stanisław Urban, doktor honoris
causa Uniwersytetu Rolniczego Krakowie,
został członkiem honorowym Stowarzysze-
nia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Tygodnik Rolniczy Modna Gospodyni

30.09.2011 r.
Stabilność do poprawki

Jakie czynniki predysponują kiszonkę do
szybkiego psucia? W jaki sposób uniknąć
strat? Te pytania zadaje sobie każdy hodowca
bydła. Wychodzimy im naprzeciw. W pro-
dukcji kiszonek należy dążyć do ograniczenia

strat składników pokarmowych podczas fer-
mentacji poprzez przestrzeganie określonych
procedur oraz dodatek preparatów ułatwiają-
cych zakiszanie. Tekst Arkadiusza Szałaty
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Tygodnik Rolniczy Modna Gospodyni

30.09.2011 r.
Stabilność do poprawki

Tekst Arkadiusza Szatały z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. W produkcji ki-
szonek należy dążyć do ograniczenia strat
składników pokarmowych podczas fermen-
tacji poprzez przestrzeganie określonych
procedur oraz dodatek preparatów ułatwiają-
cych zakiszanie. Jakie czynniki predysponują
kiszonkę do szybkiego psucia? W jaki sposób
uniknąć strat? Te pytania zadaje sobie każdy
hodowca bydła. Wychodzimy im naprzeciw.  

Dziennik Polski 01.10.2011 r.
Ogólnopolski Festiwal „Ludzie zwierzętom”

Po serii dramatycznych informacji o bestial-
skim traktowaniu zwierząt, przez wiele miast
Polski przeszły w tym roku marsze (nie)mil-
czenia. 2 października marsze odbędą się
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Ludzie
Zwierzętom (Nie) milcz – reaguj. Honorowy
patronat nad imprezą objął Rektor Uniwer-
sytetu Rolniczego, Wojewoda, Marszałek
i Prezydent Miasta.

Dziennik Polski 01.10.2011 r.
Uniwersytet zaczyna z prezydentem i posłami

Uczelniane ławy podczas Inauguracji zapeł-
nią politycy, księża, urzędnicy i działacze kul-
tury. Uniwersytet Rolniczy oficjalnie roz-
pocznie rok akademicki 6 października.
Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in.
minister rol nictwa i rozwoju wsi, minister
nauki oraz prezesi PAU i PAN.

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

01.10.2011 r.
Wpływ zawartości wybranych pierwiastków

w glebach na ich występowanie 

w owocach  winorośli

Winorośl jest uznawana za roślinę o stosunko -
wo niewielkim zapotrzebowaniu na składniki
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mineralne gleby. W związku z tym należy
w bardzo przemyślany i zrównoważony spo-
sób prowadzić jej nawożenie, gdyż niewła-
ściwa gospodarka nawozami może mieć ne-
gatywny wpływ na stan fizjologiczny krze-
wów, jakość jagód, a także wina i innych
produktów pozyskanych z tych owoców
(dżemy, soki). 

Przemysł Zarządzanie Środowisko

1.10.2011 r.
Zarybianie rzek z WWF

Zły stan biologiczny polskich rzek spowodo-
wał, że w 1985 r. wyginęła ostatnia „dzika”
populacja łososia. WWF planuje wypuszcze-
nie młodych ryb do rzek Biała Tarnowska,
Hoczewka i Krzyworzeka w ramach „Pro-
gramu restytucji łososia w zlewni górnej
 Wisły”. Partnerami projektu są Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Polski
Związek Wędkarski i Klub Przyjaciół Raby. 

Rolnik Dzierżawca 1.10.2011 r.
Sawicki za większą swobodą

Dążenie do zapewnienia większej swobody
państw członkowskich w dysponowaniu środ-
kami Wspól nej Polityki Rolnej UE po 2013 r.
zapowiedział 17 września minister rolnictwa
Marek Sawicki. Okazuje się, po kilkunastu la-
tach złych doświadczeń z wyprowadzeniem
owiec z gór, że hale najlepiej pielęgnowane są
przez naturalne koszenie przez owce i bydło.
Czas najwyższy zwiększyć wsparcie dla tych
kierunków – zapowiedział minister Sawicki,
który uczestniczył w międzynarodowej konfe-
rencji „Dni kultury pasterskiej Karpat” na
Uniwersytecie Rolni czym w Krakowie.

Agro Przemysł 01.10.2011 r.
Co kryje żywność?

Spożywając witaminy w owocach i warzy-
wach musimy mieć świadomość, że dodat-
kowo kryją one coś w sobie. Mowa tu o zanie-
czyszczeniach mikrobiologicznych, środowi-
skowych i technologicznych, przed którymi
możemy się jednak w pewnym stopniu uchro-
nić. Tekst Lesława Juszczaka z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.

Geodeta 01.10.2011 r.
V Międzynarodowa Konferencja 

nt. scaleń gruntów

Musimy wypracować wydolny model kompe-
tencyjny i prawny scaleń gruntów. Możliwy
jest transfer do Polski sprawdzonego prawo-
dawstwa apelował członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys
podczas międzynarodowej konferencji po-
święconej problematyce scalania gruntów. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem objęli: mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki,
marszałek województwa małopolskiego Ma-
rek Sowa i rektor Uniwersytetu Rolniczego
prof. Janusz Żmija.

Geodeta 01.10.2011 r.
Geodeci na Sejm

Siedmiu kandydatów z list PiS-u, pięciu
z SLD, czterech z PO, trzech z PJN-u, dwóch
z PPP Sierpień 80 i po jednym z KW Prawica
i Ruchu Palikota - wśród geodetów ubiegają-
cych się o mandat posła panuje pełen plura-
lizm światopoglądowy. Ale najwięcej, dzie-
więciu, kandydatów do Sejmu z wykształce-
niem geodezyjnym startuje z list PSL, m.in.
były główny geodeta kraju, obecny poseł
 Józef Racki. Z Pis kandyduje Stanisław
Ożóg, absolwent Wydziału Geodezji i Urzą-
dzeń Rolnych na Akademii Rolniczej 
w Krakowie.

Przegląd piekarski i cukierniczy 01.10.2011 r.
40. Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN

uświetniła 50-lecie Wydziału Nauk o Żywności

SGGW

Obchodzonemu uroczyście ju bileuszowi
50-lecia Wydziału Nauko Żywności SGGW
towarzyszy ła sesja Komitetu Nauk o Żyw-
ności PAN. Trwające od 29 czerwca do
1 lipca br. obchody i konferencje obfitowały
w bogaty program, na który składały się re-
feraty czołowych przedstawicieli nauki z ca-
łego kraju. Celowość stosowania odpadowej
maki owsianej do wypieku chleba – Halina
Gambuś i inni (Uniwersytet Rolniczy im.
H. Kołłątaja, Wydział Technologii Żywno-
ści, Katedra Technologii Węglowodanów,
Kraków).

Dziennik Polski 05.10.2011r.
Szrotówek nie odpuszcza

Przyroda. Niektóre kasztanowce stoją już bez
liści, choć to jeszcze nie pora. Kasztanowce na
początku wiosny były w dobrym stanie, teraz
są w tragicznym. Od lat wygląda to źle, a cią-
gle nie ma sposobu, by się ostatecznie pozbyć
szrotówka – kwituje Patrycjusz Nowik z Uni-
wersytetu Rolniczego. Wszystko przez upar-
cie gnębiącego je szrotów ka kasztanowco-
wiaczka. Zbrązowiałe, pomarszczone, spada-
jące liście kasztanowców o tej porze to tylko
po części sprawka jesieni – przede wszystkim
wyraźnie widać, że szrotówek nie odpuszcza.

Dziennik Elbląski 05.10.2011 r.
Elbląg. Pierwsze spotkanie z cyklu 

„Biblioteka Motyli”

Katarzyna Jasińska, licencjonowana instruk-
torka Parelli Natural Horsemanship, jedyna
w Polsce „zaklinaczką” koni, będzie boha-
terką spotkania w Bibliotece Elbląskiej. Me-
toda treningu koni Parelli Natural Horse-
man ship to metoda treningu koni, stworzona
przez Parelliego. Uczy biegłości i skuteczności
w pracy z końmi, bazując na sposobie, w jaki
konie na wol ności komunikują się między
sobą. Stąd pojęcie „naturalne jeździectwo”.
 Jasińska jest autorką licznych publikacji
w prasie jeździeckiej, prowadziła tak że po-
kazy i zajęcia praktycz ne z zakresu psycholo-
gii tre ningu koni dla studentów Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.

Polska Gazeta Krakowska 06.10.2011 r.
Kto jest kim na listach wyborczych. 

Poznaj swojego kandydata

Justyna Białaś; wiek: 32 lata Zawód: praco -
wnik administracji publicznej Miejsce za-
mieszkania: Chechło Ugrupowanie: Polskie
Stronnictwo Ludowe Miejsce na liście: 16
O kandydacie: Ukończyła Uniwersytet Rol-
niczy w Kra kowie. Pracuje w oddziale regio-
nalnym Agencji Restrukturyzacji i Moderni -
zacji Rolnictwa w Krakowie. Wiceprezes Za-
rządu Powia towego PSL w Olkuszu.

mgr inż. Izabella Majewska
Biuro Informacji i Promocji 



Prof. dr hab. Janusz Lipecki doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. Janusz Lipecki, wybitny reprezentant nauki polskiej w dziedzinie ogrodnictwa

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Januszowi Lipeckiemu
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Zajęcia z anatomii, fot. Gabriel Wojcieszek

Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD, fot. Gabriel Wojcieszek

Małopolska Noc Naukowców, 23 września 2011 r.



Inauguracja 59. Roku Akademickiego
6 października 2011 r.

Inauguracja 59. Roku Akademickiego
6 października 2011 r.

Immatrykulacja 

JM Rektor prof. Janusz Żmija uroczyście otworzył rok akademicki 2011/2012
QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT ! 

Msza święta koncelebrowana odprawiona przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Janusz Żmija w imieniu wszystkich uczestników

uroczystości inauguracji roku akademickiego 2011/2012 serdecznie dziękuje sponsorom okolicznościowego spotkania 

po zakończeniu uroczystości:
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